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Úvod 

Jako téma diplomové práce jsem zvolil problematiku rozhodčích doložek pro mezinárodní 

obchodní arbitráž a její vliv na případné rozhodčí řízení. Vzhledem k rozvoji mezinárodního 

obchodu a touze stran po rychlém a efektivním řešení sporů se nabízí užití rozhodčí řízení. 

Rozhodčí doložka, jako institut umožňující zahájení rozhodčího řízení, by se tak dala nazvat 

jeho samotným základním kamenem. 

Pro široký rozsah oblasti mezinárodního rozhodčího řízení byla tato práce zaměřena na 

obchodní arbitráž a to především na období před zahájením samotného řízení. Dispozitivní 

charakter této právní oblasti poskytuje stranám širokou škálu nepřeberných možností jak 

modifikovat, upravit a nasměrovat nejen budoucí řízení, ale i samotný jeho výstup, tedy 

rozhodnutí v podobě rozhodčího nálezu. 

Práce v úvodu zběžně vykládá pojmy rozhodčích doložek a jejich jednotlivá ustanovení, kde 

se od nezbytných náležitostí, bez nichž by rozhodčí doložka nemusela ani vzniknout nebo by 

se stala nevykonatelnou, dostáváme až k náležitostem volitelným. Právě zde pak leží těžiště 

této práce upozorňující a popisující možnosti stran formovat budoucí rozhodčí řízení již při 

samotné tvorbě rozhodčí doložky. Smluvní strany, které často dávají přednost standardním 

modelovým rozhodčím doložkám před doložkami upravenými přímo na míru jejich právního 

vztahu, mnohdy ani nemají tušení o možnostech, které jim jsou při tvorbě rozhodčích doložek 

k dispozici. 

Samotná tvorba rozhodčí doložky je pak do značné míry ovlivněna faktickým stavem stran, 

ve kterém se nacházejí a jejich představou o budoucím řízení. Strany tak v první fázi nebudou 

uvažovat pouze nad druhem řízení nebo institucí, která bude jejich spor rozhodovat, ale budou 

zohledňovat i své postavení, vzájemné vztahy a rozsah sporů, které mají být řízení podřízeny. 

Mělo by být zohledněno, zdali bude v řízení projednáván spor vycházející pouze z jednotlivé 

smlouvy nebo jestli bude řízení podřízeno komplexní řešení rozsáhlého projektu, který je 

upraven značným počtem navzájem provázaných právních vztahů, a kterého se účastní velký 

počet právních subjektů. I takovéto situace jsou v této práci zohledněny. 

Úprava rozhodčího řízení je obsažena v řadě předpisů. Vzhledem k zaměření práce na 

mezinárodní obchodní arbitráž jsou v ní předmětem rozboru prameny vycházející jak 

z českého právního řádu, tak prameny v podobě mezinárodních úmluv a pramenů vydávaných 

rozhodčími institucemi uznávanými na poli mezinárodního rozhodčího řízení. 

Správné pochopení pramenů upravujících tuto oblast a pochopení samotného rozhodčího 

řízení je předpokladem a základem pro plné využití jeho možností a výhod, které na poli 
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rozhodování sporů v oblasti mezinárodního obchodů bez pochyb má. Účelem této práce tak 

není pouhá sumarizace možností úpravy rozhodčí doložky a rozhodčího řízení, ale i jakýsi 

návod a poskytnutí inspirace při jejím vytváření. 
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1. Druhy rozhodčích smluv 

„Rozhodčí smlouva je základním předpokladem pro možnost projednání vzniklého sporu 

mezi stranami mezinárodního obchodního styku v rozhodčím řízení a jeho předložení 

rozhodcům nebo rozhodčí instituci.“1 Jedná se tak o conditio sine qua non rozhodčího řízení. 

Rozhodčí smlouvu lze dělit podle toho, zda je uzavírána ve vztahu ke sporům, které teprve 

mohou v budoucnu vzniknout. Z právní teorie a právní praxe pak lze rozeznávat tři druhy 

rozhodčí smlouvy, a to rozhodčí smlouvu, popřípadě doložku, neomezený kompromis nebo 

smlouvu o rozhodci. 

1.1 Rozhodčí smlouva 

Rozhodčí smlouva, popřípadě rozhodčí doložka, řeší případy, kdy mezi stranami ještě žádný 

konkrétní spor neexistuje a ani není jisté, zdali vůbec vznikne. Zatímco rozhodčí smlouva 

bude samostatně stojícím dokumentem, rozhodčí doložka bude obsažena ve vlastním textu 

smlouvy nebo například v obchodních podmínkách jedné ze stran. Rozhodčí doložka tak není 

fyzicky samostatně stojící dokument, její nevýhodou jsou tak zvýšené požadavky na její 

začlenění. Na základě rozhodčí smlouvy dojde k dohodě stran, kdy všechny spory, které mezi 

nimi v budoucnu vzniknou z konkrétního právního vztahu, budou projednány a rozhodnuty 

v rozhodčím řízení. „Strany se při uzavírání doložky vlastně pojišťují pro budoucnost a již 

před realizací povinností z konkrétního právního vztahu je jim známo, kdo by byl oprávněn 

případný spor projednat a rozhodnout.“2 Rozsah rozhodčí doložky může být jak obecný, tedy 

může dopadat na všechny spory, které v budoucnu z daného právního vztahu vzniknou, tak 

konkrétní, popřípadě limitovaný. V takovém případě bude rozhodčí doložka dopadat jen na 

předem stanovený okruh právních vztahů. 

1.2 Neomezený kompromis 

Další možností je takzvané všeobecné ujednání neboli neomezený kompromis. Jedná se o 

dohodu stran obdobnou rozhodčí smlouvě, avšak s tím, že na rozdíl od rozhodčí smlouvy jsou 

rozhodčímu řízení podřízeny budoucí spory z vymezeného okruhu právních vztahů. 

Všeobecné ujednání tak bude dopadat na určitý okruh záležitostí určený jevově a nebude tak 

nutně navázán jen na jednu smlouvu, respektive jeden právní vztah. Na rozdíl od konkrétně 

určené rozhodčí smlouvy bude pokrývat širší okruh právních vztahů. Jeho praktické využití 

                                                 
1 RŮŽIČKA, K. Mezinárodní obchodní arbitráž, I. vydání první, Praha: PROSPEKTUM, 1997, str. 24. 
2 RŮŽIČKA, K. Mezinárodní obchodní arbitráž, I. vydání první, Praha: PROSPEKTUM, 1997, str. 24. 
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bude mezi dlouhodobými obchodními partnery, mezi kterými je opakovaně uzavírán velký 

počet smluv se stejným předmětem. Strany si tak ušetří práci s mechanickým opakováním 

stejné rozhodčí doložky ve všech příslušných smlouvách. 

1.3 Smlouva o rozhodci 

„Zatímco většina rozhodčích řízení vznikne na základě rozhodčích smluv uzavřených před 

vznikem sporu, mohou se strany domluvit i poté, co spor vznikne, na jeho řešení v rozhodčím 

řízení. V takovém případě je smlouva nazývána smlouvou o rozhodci.“3 Smlouva o rozhodci 

tak dopadá na již vzniklý spor. V praxi se s tímto druhem smlouvy příliš často nesetkáme. Je 

totiž nutné si uvědomit, že v případě, kdy se stranám nepodaří spor vyřešit smírně vzájemným 

jednáním, lze si jen těžko představit spolupráci stran do takové míry, aby došlo k uzavření 

smlouvy o rozhodci. Dalším faktorem pak bude nevýhodnost rozhodčího řízení pro dlužníka, 

pro kterého bude možnost zdlouhavého soudního řízení bez pochyb příznivější než rychlé 

rozhodčí řízení, jehož výsledkem bude rozhodčí nález vykonatelný ve většině států světa. 

Hlavními rozdíly při přípravě tohoto druhu smluv oproti obecným rozhodčím smlouvám je, že 

smlouva o rozhodci je typicky připravována pro konkrétní spor, který má být podřízen 

rozhodčímu řízení a strany přesněji znají povahu a důvod tohoto sporu a rozhodčí řízení tak 

může být nastaveno na míru dle potřeb stran a tak, jak to vyžaduje daný spor. V takovémto 

případě, obzvláště k nezbytné spolupráci stran a jejich vůli vyřešit vzájemný spor v dobré 

víře, bude dávat smysl, zvolí-li si strany pro řešení sporu rozhodčí řízení ad hoc.4 

Zatímco anglický název tohoto typu smluv, kdy je používáno pojmu „submission agreement 

for existing disputes", je poměrně výmluvný, z české znění smlouvy o rozhodci by se dala 

vyvozovat povinnost, aby ve smlouvě výslovně byl uveden rozhodce, který má spor řešit. 

Výslovné určení však může být nahrazeno způsobem volby, jakým bude rozhodce určen nebo 

institucí, pod jejíž záštitou bude řízení probíhat. 

1.4 Časový aspekt vzniku rozhodčí smlouvy  

Z hlediska časového aspektu vzniku rozhodčí smlouvy ve vztahu ke smlouvě hlavní, může 

rozhodčí smlouvy vzniknout (i) před vznikem smlouvy hlavní, (ii) současně se vznikem 

smlouvy hlavní nebo (iii) po vzniku smlouvy hlavní. 

K uzavření rozhodčí smlouvy před vznikem smlouvy hlavní bude docházet v případech, kdy 

strany z důvodu finanční nebo časové náročnosti plnění budou chtít upravit otázky procesního 

                                                 
3 FRIEDLAND P. Arbitration Clauses for Internatinal Contracts New York: Juris Publishing, Inc., 2000, str. 82 
4 Vzor modelové smlouvy o rozhodci tvoří Přílohu č. 3. 
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jednání v případě vzniklého sporu dopředu. Rozhodčí smlouva tak bude typicky uzavřena 

souběžně nebo jako součást rámcové smlouvy. 

V praxi nejčastějším příkladem jsou rozhodčí smlouvy uzavírané současně se vznikem 

smlouvy hlavní. Při uzavírání rozhodčí smlouvy tak strany budou moci reflektovat případnou 

spolupráci a soulad právního režimu smlouvy hlavní a právního režimu rozhodčí smlouvy. 

Rozhodčí doložka uzavřená po vzniku smlouvy hlavní může být uzavřena ode dne uzavření 

smlouvy hlavní až do doby podání návrhu na zahájení řízení před obecným soudem. 

V případě, kdy spor již mezi stranami vznikl a bude se tak jednat o smlouvu o rozhodci, bude 

osud budoucího rozhodčího řízení záležet na spolupráci stran a vůli, takovouto rozhodčí 

smlouvu uzavřít.  

2. Náležitosti rozhodčí smlouvy 

Náležitosti rozhodčí smlouvy lze posuzovat z několika hledisek. Jednak jedná-li se o 

náležitosti nezbytné, tedy náležitosti, bez nichž by rozhodčí smlouva nebyla platná anebo by 

vůbec nevznikla, náležitosti doporučené, jejichž absence v rozhodčí smlouvě může stranám 

zapříčinit zbytečné komplikace, kterým se strany správnou tvorbou rozhodčí smlouvy mohou 

vyvarovat a dále náležitosti volitelné, jimiž strany upravují případné poměry vznikající na 

základě rozhodčí smlouvy dle jejich vůle a potřeby jednotlivých případů. Náležitosti rozhodčí 

smlouvy však musí být zkoumány v souladu s právním režimem dopadajícím na rozhodčí 

smlouvu. Nejen že se rozhodčí smlouva může řídit jiným právem než smlouva hlavní, ale i 

jednotlivé části rozhodčí smlouvy mohou být podřízeny různým právním režimům.5 

Dalším aspektem bude posoudit splnění náležitostí rozhodčí smlouvy z pohledu práva státu, 

kde má být rozhodčí nález, vydaný v řízení na základě rozhodčí smlouvy, vykonán. 

2.1 Nezbytné náležitosti 

Nezbytnými náležitostmi jsou především ty náležitosti, bez kterých by rozhodčí doložka byla 

neúčinná a/nebo nevykonatelná v situaci, kdy je strana nucena obrátit se pro její výkon na 

soud. Předtím než se budeme věnovat jednotlivými náležitostmi rozhodčí smlouvy samotné, 

je nezbytné se zmínit o podmínce její vnitřní platnosti, kterou je právní způsobilost stran 

rozhodčí smlouvu uzavřít, projev vůle stran a shodná vůle stran řešit spor v rozhodčím řízení. 

V případě, kdy je uzavírána smlouva o rozhodci, by mezi základní náležitosti bez pochyb 

patřilo i vymezení sporu, který má být rozhodčímu řízení podřízen. 

                                                 
5 Například v případě, kdy se přípustnost sporu bude tradičně určovat právním řádem místa rozhodčího řízení, 
zatímco forma rozhodčí smlouvy bude záviset na místě jejího uzavření. 
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Z pohledu českého práva jsou náležitosti rozhodčí smlouvy pro mezinárodní spory upraveny 

v ustanovení § 36 ZRŘ, který stanoví, že ostatní náležitosti, vyjma arbitrability sporu, budou 

posuzovány v případě, kdy má být rozhodčí nález vydán v České republice, dle tohoto 

zákona. Předně je na místě říct, že výše uvedené ustanovení je formulačně nepřesné, 

odkazuje-li na posuzování dle „tohoto zákona“, neboť samotný ZRŘ neupravuje všechny 

otázky vzniku platné rozhodčí smlouvy. Vhodnější by tak bylo, kdyby ustanovení odkazovalo 

na právní řád České republiky jako celek. 

2.1.1 Způsobilost stran uzavřít rozhodčí smlouvu 

Způsobilost stran není nezbytnou součástí jen pro platnost rozhodčí smlouvy jako takové, ale i 

pro její uznání a vykonatelnost. V případě, kdy dochází k uznání a výkonu rozhodčího nálezu 

dle Newyorské úmluvy, může být uznání a výkon v souladu s článkem V odst. 1 písmeno a) 

odepřeno v případě, kdy jsou strany dohody nezpůsobilé k jednání podle zákona, který se na 

ně vztahuje. 

Který zákon se však na stranu dohody bude vztahovat? Otázkou je, zda-li má být za 

zdůraznění smluvního prvku použito hmotného práva a má tak s ohledem na mezinárodní 

povahu řízení dojít k aplikaci kolizních norem nebo zda při zdůrazněni procesní povahy mají 

být aplikovány normy místa rozhodčího řízení nebo místa uzavření smlouvy.  

Způsobilost pak bude řešena z hmotně-právního hlediska, tedy způsobilost k právům a 

právním úkonům, kde kritériem způsobilosti k právům a právním úkonům u fyzických osob je 

buďto lex patriae, tedy právo příslušnosti, nebo lex domicilii, tedy právo domicilu. Český 

právní řád pak u fyzických osob určuje způsobilost v souladu s ustanovení §3 ZMPS dle 

právního řádu státu, jehož je příslušníkem. Je-li však úkon činěn cizincem na území České 

republiky, postačí způsobilost dle práva českého. 

Na rozdíl od fyzických osob je způsobilost k právům a právním úkonům u právnických osob 

umělou vlastností svěřenou právním řádem určitého státu. K určení právního řádu rozhodného 

pro osobní status právnických osob může dojít na základě teorie sídla nebo teorie 

inkorporační. Dle teorie sídla bude pro osobní status právnické osoby rozhodující právní řád 

státu, kde má společnost umístěno sídlo nebo místo, kde je vykonávána hlavní činnost. Dle 

teorie inkorporační, ze které vychází i český právní řád, považuje za rozhodné právo na 

základě něhož byla právnická osoba založena. Vedle těchto základních doktrín se objevuje i 

teorie kontroly, kdy je příslušnost právnické osoby určena podle příslušnosti osob jí 

vlastnících nebo řídících. 
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Zvláštní postavení z hlediska způsobilosti má stát. V minulosti převažující doktrína absolutní 

imunity, byla vystřídána funkční imunitou, která rozlišuje případy podle povahy jednání. Kdy 

státu náleží imunita v případě výkonu mocenských funkcí. Při jednání, které by jinak mohlo 

být i jednáním osob soukromého práva, státu imunita nenáleží. „V oblasti rozhodčího řízení je 

otázka posunuta ještě dále. Je obecně akceptováno, že podpisem rozhodčí smlouvy se stát 

vzdává jurisdikční imunity.“6 

Z procesního hlediska bude určena procesní způsobilost, která je dle českého práva řešena 

v souladu s ustanovením § 48 a § 49 ZMPS tak, že procesní způsobilost občana České 

republiky je určena dle českého práva. Procesní způsobilost cizince pak podle práva státu, 

jehož je občanem, postačí však, má-li právní způsobilost dle práva českého. 

Z důvodu problematického řešení způsobilosti prostřednictvím kolizních norem je užívána 

metoda substantive rules method pro zajištění vyšší předvídatelnosti a spravedlnosti nakládání 

mezi stranami. Metoda vychází ze stanovení premisy v rovině hmotného práva, kdy všechny 

osoby, které vstupují do obchodních aktivit a mají způsobilost uzavřít platnou smlouvu, mají 

způsobilost vstoupit platně také do rozhodčí smlouvy, týkající se těchto aktivit. Aby nedošlo 

k úplnému odsunutí kolizní metody, může se osoba dovolat své nezpůsobilosti dle svého 

právního řádu jen tehdy, jestliže druhá strana věděla v okamžiku uzavření smlouvy o této 

nezpůsobilosti nebo o ní nevěděla na základě své nedbalosti. 

2.1.2 Projev vůle stran rozhodčí smlouvy 

Než budeme zkoumat projev vůle stran při uzavírání rozhodčí smlouvy bude vhodné rozdělit 

rozhodčí řízení na řízení fakultativní a řízení obligatorní. „O rozhodčím řízení fakultativním 

hovoříme tehdy, je-li k jeho zahájení potřebné uzavřít rozhodčí smlouvu v jakékoli její 

podobě.“7 Spor tak může být tradičně rozhodnut jak v řízení rozhodčím, tak soudním. 

Fakultativní rozhodčí řízení tak de facto vyjadřuje volnost stran a jejich dobrovolné podřízení 

sporu rozhodčímu řízení. Možnost stran podřídit spor rozhodčímu řízení je však limitována 

vnitrostátními právními předpisy. „O rozhodčím řízení obligatorním hovoříme tehdy, jestliže 

k jeho zahájení není potřebné žádnou rozhodčí smlouvu uzavírat, ale na základě ustanovení 

mezinárodní smlouvy nebo vnitrostátního právního předpisu stačí podat žalobu u příslušeného 

rozhodčího soudu.“8 Z minulosti lze jako druh takovéhoto řízení uvést řízení mezi členskými 

státy bývalé RVHP na základě ustanovení Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů, 

                                                 
6 ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, 
Wolters Kluwer, 2008, str. 133-134. 
7 RŮŽIČKA, K. Mezinárodní obchodní arbitráž, I. vydání první, Praha: PROSPEKTUM, 1997, str. 21. 
8 RŮŽIČKA, K. Mezinárodní obchodní arbitráž, I. vydání první, Praha: PROSPEKTUM, 1997, str. 22. 
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vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení z roku 

1972. Platnost této úmluvy skončila pro Českou republiku 26. ledna 1996. Pro účely této 

práce bude nadále za rozhodčí řízení považováno fakultativní rozhodčí řízení, neboť v případě 

obligatorního rozhodčího řízení by rozbor rozhodčí smlouvy postrádal smysl. 

Společný projev vůle stran rozhodčí smlouvy je ve fakultativním rozhodčím řízení nezbytnou 

náležitostí pro zajištění přesunu pravomoci z obecných soudů na soudy rozhodčí a tvoří jeden 

z pilířů rozhodčí smlouvy z pohledu hmotného práva. Vzhledem k tomu, že rozhodčí smlouva 

je také smlouva, bude se na proces utváření konsensu hledět, stejně jako u jiných smluv, 

v souladu s českým právem pak podle příslušných ustanovení OZ. Otázkou je, zdali má být 

vyjádření souhlasu s rozhodčí doložkou posuzováno samostatně od smlouvy hlavní. Je-li 

doložka součástí smlouvy hlavní, není důvodu, proč tyto dvě otázky oddělovat. Oddělené 

posouzení je však na místě, kdy je doložka obsažena v obchodních podmínkách nebo kdy je 

způsob řešení sporů posuzován jako obchodní zvyklost. V souladu s českým právem bude 

z procesněprávního pojetí posuzována rozhodčí smlouva jako procesní úkon dle § 41 odst. 2 

OSŘ, z hmotněprávního pojetí bude projev vůle stran vykládán dle ustanovení § 35 odst. 2 a 3 

OZ. Zatímco z pohledu procesněprávního je úkon vykládán podle jeho obsahu, z pohledu 

hmotněprávního dle vůle subjektu, který úkon učinil. 

V případě, kdy bude rozhodčí nález vydán mimo území České republiky, není otázka 

právního režimu posuzování ostatních náležitostí rozhodčí smlouvy v ZRŘ řešena. 

Z výslovného podřízení ostatních náležitostí rozhodčí smlouvy českému právnímu řádu 

v případě, kdy má být nález vydán na území České republiky, by se však dalo usuzovat, že 

předmětné ustanovení nebrání v ostatních případech posuzování z pohledu jiného práva. 

2.1.3 Arbitrabilita sporu 

Arbitrabilita sporu neboli přípustnost sporu být řešen v rozhodčím řízení, vymezuje možnou 

působnost rozhodčího řízení. „Z pohledu procesního jde o přípustnost sporu k řešení před 

rozhodci. Z pohledu smluvního práva jde o dovolenost předmětu smlouvy.“9  

Arbitrabilitu lze rozdělit na arbitrabilitu objektivní, tedy tu, která je stanovena konkrétním 

právním řádem, který stanoví okruh otázek připuštěných k řešení před rozhodci a arbitrabilitu 

subjektivní, která není ničím jiným, než zúžením objektivní arbitrability stranami v rozhodčí 

smlouvě na základě autonomie vůle stran. Projevem subjektivní arbitrability tedy bude případ, 

                                                 
9 ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, 
Wolters Kluwer, 2008, str. 116. 
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kdy strany podřídí rozhodčímu řízení k řešení jen některé otázky spojení s hlavní smlouvou. 

Arbitrabilita subjektivní tak bude vždy užší než arbitrabilita objektivní.  

V případě mezinárodního obchodního rozhodčího řízení bude otázkou, kterým právním řádem 

se bude řídit. V řízení bude arbitrabilita posuzována dle právního řádu místa jeho konání, tedy 

dle principu lex arbitri (lex loci). V případě, kdy bude rozhodčí nález uznáván a vykonáván, 

bude do úvahy vzat i právní řád místa uznání a výkonu.  

V případě Newyorské úmluvy není řešena přímo arbitrabilita sporu, ale její vliv na možné 

odepření uznání a výkonu rozhodčího nálezu. Dle ustanovení článku V odst. 1 písm. a) může 

být uznání a výkon odepřen v případě, kdy zmíněná dohoda není platná podle práva, jemuž 

strany tuto dohodu podrobily, nebo, v nedostatku odkazu v tomto směru, podle práva země, 

kde nález byl vydán. Dle článku V odst. 2 písm. a) pak může být uznání a výkon odepřen 

v případě, kdy není splněna podmínka objektivní arbitrability státu, kde je o uznání a výkon 

žádána. Nadto článek V odst. 1 písem. b) upravuje možnost odepření uznání a výkonu 

v případech, kdy je porušena arbitrabilita subjektivní. 

Z hlediska českého právního řádu je pro mezinárodní obchodní arbitráže přípustnost uzavřít 

rozhodčí doložku upravena v §36 ZRŘ, který odkazuje na české právo, kde je otázka 

arbitrability řešena v ustanovení §2 ZRŘ. O sporu tak může rozhodovat jeden nebo více 

rozhodců v případě, kdy se jedná o majetkový spor, v němž strany mohou uzavřít smír a 

k jehož projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc obecného soudu. Z působnosti 

rozhodčího řízení jsou však vyňaty spory vzniklé v souvislosti s výkonem rozhodnutí, tedy 

spory, kterými je přímo ovlivněn výsledek exekučního řízení, a incidenční spory vyvolané 

konkursním řízením, či vyrovnávacím řízením. ZRŘ navíc obsahuje i personální omezení 

rozhodčího řízení, kdy svým §1 odst. 2 vylučuje užití tohoto zákona k řešení sporů veřejných 

neziskových ústavních zdravotnických zařízení. Spory těchto institucí tak budou řešeny před 

obecnými soudy.  

2.1.4 Forma rozhodčí doložky 

Mezi nezbytné náležitosti bychom mohli zařadit především otázku formy rozhodčí smlouvy, 

nároky na formu rozhodčí doložky se však v jednotlivých právních řádech různí. Obecně lze 

rozhodčí smlouvu uzavřít v mnoha různých podobách a to jak písemně, tak v ústní podobě. 

Vždy však bude otázkou, která z forem rozhodčí smlouvy bude odpovídat požadavkům 

daného právního řádu. 

Z pohledu rozhodčího řízení v mezinárodním obchodním styku, kdy strany budou mít zájem 

na uznání a výkonu rozhodčího nálezu ve více jurisdikcích, bude vedle otázky formy 
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vyžadované právním řádem místa vydání rozhodčího nálezu stěžejní otázka formy rozhodčí 

smlouvy uznávané a požadované na základě Newyorské úmluvy. V souladu s dodatečně 

vloženým ustanovením článku II odst. 1 Newyorské úmluvy je účastnickým státům stanovena 

povinnost uznat písemnou formu rozhodčí smlouvy pro derogaci pravomoci obecných soudů. 

V případě, kdy by byla k obecnému soudu podána žaloba ve věci, v níž strany uzavřely 

platnou a účinnou rozhodčí smlouvu, je tento soud dle ustanovení článku II odst. 3 povinen 

odkázat strany na základě žádosti jedné z nich na rozhodčí řízení. Celkově pak „stanovení 

požadavku na formu v článku II lze chápat jako nejvyšší možnou přípustnou míru požadavků 

v dosahu Newyorské úmluvy.“10 Za písemnou formu v souvislosti s výše uvedeným lze 

považovat rozhodčí smlouvu podepsanou stranami nebo obsaženou ve výměně dopisů nebo 

telegramů. Rozhodčí smlouva tak může být na dvou vyměněných dokumentech nebo 

začleněna v podobě odkazu v jiném dokumentu.  

Oproti požadavku písemné formy se „v některých právních řádech zcela výjimečně můžeme 

setkat s tím, že není vyžadována písemná forma rozhodčí smlouvy, nebo že naproti tomu 

dochází k jejímu uzavření formou notářského zápisu.“11 Nesplnění písemné formy rozhodčí 

smlouvy v souladu s národním řádem, který to připouští, nemusí mít za následek absolutní 

neznatelnost a nevykonatelnost rozhodčí smlouvy dle Newyorské úmluvy. Naopak, dle článku 

VII odst. 1 Newyorské úmluvy by soudy měly uznat a vykonat rozhodčí smlouvu na základě 

národního prává i v případě, kdy je toto právo tolerantnější než znění úmluvy. V této situaci 

by však mohlo dojít k nemalým problémům ve chvíli, kdy by soud při řízení o uznání a 

výkonu po stranách začal v souladu s ustanovením článku IV Newyorské úmluvy požadovat 

prvopis rozhodčí smlouvy. S ohledem na zde uvedené, tak lze jen doporučit, aby i v případě, 

kdy národní úprava nevyžaduje, aby rozhodčí smlouva měla písemnou formu, byla u rozhodčí 

smlouvy písemná forma dodržena. 

Z pohledu českého právního řádu je forma rozhodčí smlouvy v mezinárodní obchodní 

arbitráži regulována ustanovením § 36 ZRŘ. Pro formu rozhodčí smlouvy dle odst. 2 výše 

uvedeného ustanovení platí stejné rozhodné právo, jako pro ostatní náležitosti rozhodčí 

smlouvy12, tedy právo české. Postačí však, jestliže byly splněny podmínky právního řádu 

místa, kde byl projev vůle učiněn13. Požadavek na formu rozhodčí smlouvy bude dle českého 

                                                 
10 ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, 
Wolters Kluwer, 2008, str. 140. 
11 RŮŽIČKA, K. Mezinárodní obchodní arbitráž, I. vydání první, Praha: PROSPEKTUM, 1997, str. 25. 
12 Ustanovení § 36 odst. 1 ZRŘ určují jako rozhodné české právo v případě, kdy má být rozhodčí nález vydán 
v tuzemsku, tedy na území České republiky. 
13 Projevem vůle je zde myšlen projev vůle spočívající v uzavření rozhodčí smlouvy. V případě, kdy budou 
smlouvy uzavírány mezi nepřítomnými, a jedna ze stran se bude nacházet v cizině, kde také dojde k projevu vůle 
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práva spadat pod ustanovení §3 odst. 1 ZRŘ14. Vzhledem k tomu, že §3 odst. 1 ZRŘ je 

kogentním ustanovením, je jeho případné nedodržení stiženo neplatností. „Požadavek na 

písemnou formu má své opodstatnění, vedle právní jistoty účastníků smlouvy, především 

z hlediska vykonatelnosti rozhodčího nálezu, který má být v řízení vydán. Přestože 

s vnitrostátní vykonatelností rozhodčích nálezů vydaných v řízeních zahájených na základě 

nikoliv písemné rozhodčí smlouvy by (při absenci zákonného požadavku na písemnou formu 

smlouvy) zřejmě nebyl zásadní problém, komplikace by mohly nastat především při výkonu 

rozhodčího nálezu v zahraničí.“15  

2.2 Doporučené náležitosti 

Doporučené náležitosti rozhodčí doložky, jsou ty, které sice nejsou vitální pro účinnost a 

vykonatelnost rozhodčí doložky, nicméně jejich úprava v doložce je více než vhodná a má 

pozitivní vliv na jednoduchost, rychlost a nákladnost celého řízení. Doporučenými 

náležitostmi tak bude místo rozhodčího řízení, způsob a počet vybíraných rozhodců a jazyk 

v němž bude řízení probíhat. 

2.2.1 Místo rozhodčího řízení 

Při tvorbě rozhodčí doložky mají strany možnost určit místo, kde bude rozhodčí řízení 

probíhat. Místo rozhodčího řízení je také někdy nazýváno jako sídlo rozhodčího řízení. Při 

výběru místa budou strany přihlížet především k jeho geografické poloze, zázemí, které 

poskytuje, blízkosti k důkazním prostředkům, popřípadě svědkům a právnímu řádu dané 

země. Dá se předpokládat, že strany případného budoucího sporu, u kterých se dá 

předpokládat znalost poměrů vztahujících se ke smlouvě, kterou hodlají podřídit rozhodčímu 

řízení, budou usilovat o nejvhodnější místo, kde by k rozhodčímu řízení mělo dojít. Nebude-li 

místo rozhodčího řízení zvoleno stranami, ať již opomenutím nebo nemožností dojít v této 

věci ke shodě, bude jeho volba ponechána na rozhodci, popřípadě rozhodcích rozhodujících 

daný spor, popřípadě na instituci, která rozhodčí řízení zajišťuje, je-li tak stanoveno 

v pravidlech, na která strany odkázaly. V některých státech bude v takovémto případě 

ponechána volba místa rozhodčího řízení na soudu. 

                                                                                                                                                         
s uzavřením rozhodčí smlouvy, bude formě vyhověno i jen tím, kdy bude splňovat náležitosti na formu 
vyžadovanou zákonem tohoto cizího státu. 
14 Dle ustanovení §3 odst. 1 ZRŘ je písemná forma dodržena i tehdy, je-li rozhodčí doložka sjednána 
telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky umožňujícími zachycení obsahu a určení osob, které 
rozhodčí smlouvu sjednaly. 
15 KLEIN B.; DOLEČEK M. Rozhodčí řízení, Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 26. 
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Nestanoví-li strany jinak, pak bude mít volba místa rozhodčího řízení vliv na procesní normy, 

podle kterých bude rozhodčí řízení vedeno. Takovéto rozhodnutí má poměrně značný vliv na 

celé řízení. V případě, kdy bude zvolen stát, který není příliš nakloněn myšlence 

mezinárodního rozhodčího řízení, mohou strany riskovat, že v řízení vydaný rozhodčí nález 

bude nevykonatelný. Je potřeba mít na mysli, že jedním z důvodů odmítnutí vykonatelnosti 

rozhodčího nálezu dle Newyorské úmluvy je zrušení rozhodčího nálezu soudem země, kde 

byl rozhodčí nález vydán. 

2.2.2 Způsob a počet vybíraných rozhodců 

Shodným projevem vůle mohou smluvní strany v rozhodčí smlouvě určit počet i osoby 

rozhodců nebo stanovit způsob, jakým budou rozhodci určeni. Rozhodčí řízení je tradičně 

vedeno jedním nebo třemi rozhodci. Řízení před jedním rozhodcem bude upřednostňováno 

stranami, které preferují rychlost a nižší náklady řízení. Nevýhodou však může být, že 

v případě, kdy na spor dopadá více právních řádů, bude obtížné nalézt rozhodce, který by 

prokázal jejich podrobnou znalost. Je-li řízení vedeno před rozhodčím senátem, který je 

složen z většího lichého počtu rozhodců, je stranám umožněna participace na řízení v tom 

smyslu, že povětšinou budou oprávněny k výběru alespoň jednoho z nich. Strana tak může do 

jisté míry ovlivnit, zdali bude spor rozhodován odborníkem v dané věci nebo například 

člověkem s širokým právním zázemím. Pravdou však zůstává, že takovéto rozhodčí řízení je 

nákladnější a delší než rozhodčí řízení vedené pouze jedním rozhodcem. Ten bude vybírán 

především pro spory s nižší částkou předmětu sporu, a kde není tolik v sázce. 

V řízení před rozhodčím senátem složeným z více rozhodců se nabízí otázka, jak bude 

jmenován „lichý“ předsedající rozhodce. Nabízí se několik možností. Nejčastěji bude 

využívána možnost, kdy bude předsedající rozhodce jmenován na základě dohody stran nebo 

na základě dohody již jmenovaných rozhodců. Jinou možností může být jmenování rozhodce 

k tomu zvolenou institucí, ať již zvoleným stálým rozhodčím soudem nebo institucí působící 

v oblasti, které se spor týká. Tou může být například příslušná obchodní komora. 

Nespornou výhodou rozhodčího řízení je, že v rozhodčím řízení může být k rozhodování 

povolán odborník, který je znalcem v daném oboru. Takováto volba stranám bezpochyby 

usnadní vysvětlení celého problému a vyhnutí se možnosti neodborného posouzení situace. 

Na druhou stranu si lze jen těžko představit, že by byl spor rozhodován rozhodci, z nichž by 

ani jeden neměl právní vzdělání. 
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Rozhodci mohou být v rozhodčích smlouvách ustanoveni několika způsoby, které lze dělit na 

řádné a náhradní. Řádným způsobem mohou být rozhodci ustanoveni dvěma způsoby16 a to 

na základě určení konkrétní osoby rozhodce, popřípadě rozhodců, nebo uvedením způsobu 

jejich určení. V případě individualizace volby rozhodců, tedy tehdy, kdy jsou za rozhodce 

jmenovány konkrétní fyzické osoby, je třeba vzít v úvahu, že „od uzavření této rozhodčí 

smlouvy do vzniku případného sporu může uplynout delší doba a nelze vyloučit, že na straně 

takto jmenovaného rozhodce dojde k takové změně poměrů, která mu znemožní vykonávat 

v budoucnu funkci rozhodce. S ohledem na toto riziko se většinou doporučuje v případě 

rozhodčích doložek, které nezakládají pravomoc některého stálého rozhodčího soudu 

stanovícího většinou velmi exaktně postup při jmenování rozhodců, uchýlit se právě 

k pravidlu obsaženému v ustanovení §7 odst. 2 ZRŘ nebo dohodě o jiném způsobu určení 

rozhodců spočívající obvykle v určení osoby (v mezinárodní praxi označované jako tzv. 

appointing authority), která konkrétního rozhodce v případě vzniku sporu jmenuje.“17 Jinou 

možností by pak bylo spojit potencionální osobu budoucího rozhodce s výkonem nějaké 

funkce. Tak jako tak bude bez pochyb výhodné a účelné, aby „appointing authority" nebo 

popřípadě funkce, na kterou je osoba rozhodce navázána, měla k rozhodčímu řízení nebo 

alespoň oboru, jehož se předmět sporu týká, nějaký bližší vztah. 

Stanovení „appointing authority" nebo navázání jmenování rozhodce na výkon určité funkce 

lze považovat za druhý řádný způsob stanovení rozhodce nebo rozhodčího senátu a to 

úpravou způsobu, respektive mechanismu volby rozhodce v rozhodčí smlouvě. Jako další 

mechanismus může být použito jmenování po jednom rozhodci každou ze stran s tím, že tito 

rozhodci následně jmenují rozhodce předsedajícího. Lze si představit i situaci, kdy rozhodci 

budou losováni z předem dohodnutého seznamu. V institucionálním řízení budou rozhodci 

voleni s odkazem na řád či pravidla stálého rozhodčího soudu, „jestliže si však strany určily 

způsob výběru rozhodců, bude mít tento přednost před výběrem rozhodců dle pravidel dané 

instituce, která tak budou působit podpůrně pro případ, že rozhodci nebudou zvoleni 

způsobem vybraným v rozhodčí smlouvě.“18 U stálých rozhodčích soudů bude rozhodce 

zpravidla jmenován ze seznamu rozhodců vedeným příslušným rozhodčím soudem. 

                                                 
16 N. Rozehnalová ve své publikaci Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku dělí řádné 
ustanovení rozhodce na (i) určení osoby rozhodce přímo, jmenovitě v rozhodčí smlouvě, (ii) ustanovením 
v rozhodčí smlouvě, která obsahuje určení mechanismu ustanovení rozhodce či senát, (iii) odkazem na řád či 
pravidla rozhodčího soudu a (iv) způsobem, který stanoví jako subsidiární zákon či mezinárodní smlouva. 
Domnívám se však, že způsoby ustanovení rozhodce způsobem (iii) a (iv) výše nejsou ničím jiným, než určením 
mechanismu, na základě kterého bude rozhodce vybrán. Pro účely této práce, tak rozlišujeme jen dva řádné 
způsoby ustanovení rozhodce. 
17 BĚLOHLÁVEK, J.A.: Zákon o rozhodčím řízení – Komentář, 1. vydání, C.H. Beck, Praha 2004, str. 76. 
18 FRIEDLAND P. Arbitration Clauses for Internatinal Contracts New York: Juris Publishing, Inc., 2000, str. 51 
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„Za náhradní způsob lze považovat jmenování rozhodce soudem obecným (státním) v situaci, 

kdy jedna ze stran či rozhodci sami v případě jmenování předsedajícího rozhodce jsou 

nečinní.“19 Délka doby nečinnosti, po které je straně umožněno obrátit se na příslušný obecný 

soud, je obvykle stanovena zákonem. V případě ZRŘ je to třiceti denní pořádková lhůta.20 

V případě rozhodčího řízení ad hoc je potřeba brát na zřetel jisté zvláštnosti a odlišnosti ve 

jmenování rozhodců. Ačkoli mohou být rozhodci jmenováni výslovně, tedy přímým určením 

osoby rozhodce, který bude v případném sporu vystupovat nebo uvedením způsobu jejich 

výběru, zůstává spornou otázka, zdali může být v případě rozhodčího řízení ad hoc v rozhodčí 

smlouvě odkázáno na seznam rozhodců, popřípadě na pravidla vydaná rozhodčí institucí, 

která není považována za stálý rozhodčí soud. Z pohledu českého práva bylo o této otázce 

nejednou rozhodováno Nejvyšším soudem a Vrchními soudy České republiky. Za zmínku 

jistě stojí rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 12 Cmo 496/2008, které bylo 

občanskoprávním a obchodně-právním kolegiem Nejvyššího soudu schváleno k publikaci ve 

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek rozhodnutí Vrchního soudu. Ve zkratce lze z 

příslušného rozhodnutí poznamenat, že „na rozdíl od ad hoc rozhodců mohou stálé rozhodčí 

soudy vydat svá vlastní pravidla (statuty a řády), která mohou určit jak jmenování a počet 

rozhodců (rozhodci mohou být vybráni ze seznamu), tak i způsob vedení řízení a též náklady 

rozhodčího řízení. Tato pravidla (statuty a řády) musí být publikována v Obchodním věstníku 

a je rozhodováno podle uvedených pravidel stálého rozhodčího soudu, platných v době 

zahájení rozhodčího řízení.“21 Vzhledem k výše uvedenému soud rozhodl, že „pokud rozhodčí 

smlouva neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc, anebo konkrétního způsobu jeho určení, 

ale jen odkazuje ohledně výběru rozhodce a stanovení pravidel rozhodčího řízení na 

právnickou osobu, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona a 

odkazuje na touto právnickou osobou stanovené statuty a řády ke jmenování a výběru 

rozhodců, jakož i způsobu vedení rozhodčího řízení a stanovení pravidel o nákladech řízení, 

pak je taková rozhodčí smlouva neplatná.“ 22 Odkaz na seznamy a pravidla soukromých osob, 

které v praxi fungují de facto jako administrativní zázemí pro ad hoc rozhodčí řízení, 

nepovažuje Vrchní soud v Praze za přímé určení, které by dostatečně jasně specifikovalo 

                                                 
19 ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, 
Wolters Kluwer, 2008, str. 188. 
20 Lhůta je stanovena v ustanovení § 9 odst. 1 ZRŘ. 
21 Vrchní soud v Praze, usnesení č.j. 12 Cmo 496/2008-28 ze dne 28. května 2009. 
22 Vrchní soud v Praze, usnesení č.j. 12 Cmo 496/2008-28 ze dne 28. května 2009. 
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případné rozhodčí řízení. Na základě výše uvedeného rozhodnutí tak Vrchní soud v Praze 

shledal rozhodčí doložku za neplatnou podle ustanovení §39 OZ pro rozpor se zákonem.23 

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze by však mohlo mít poměrně dalekosáhlé následky pro 

výkon nálezů uznávaných mezinárodních soudů, u kterých není vyloučena možnost použití 

pravidel uvedeného rozhodčího soudu pro rozhodování ve vnitrostátních sporech, pokud tak 

stanoví rozhodčí smlouva. Při volbě rozhodce například na základě Pravidel ICC, by měl být 

rozhodčí nález vydaný v takovémto řízení dle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze zrušen pro 

neplatnost rozhodčí smlouvy z důvodu obcházení zákona.  

Opačný názor na danou problematiku můžeme naleznout v argumentaci Nejvyššího sodu 

České republiky v rozsudku 32 Cdo 2282/2008 ze dne 31. července 2008. V daném případě 

byla smluvními stranami sjednána rozhodčí doložka pro ad hoc řízení, které mělo být 

v případě sporu vyplývajícího z leasingové smlouvy vedeno před jedním rozhodcem 

vybraným ze seznamu rozhodců vedeným Asociací leasingových společností ČR. Žalobce i 

v tomto případě namítal neexistenci pravomoci a příslušnosti k rozhodování obchodních sporů 

Asociace leasingových společnosti ČR, neboť stálý rozhodčí soud nemůže být založen 

kýmkoli, nýbrž může být zřízen jen zákonem. Žalobce nesouhlasí s názorem, že platná 

rozhodčí doložka může obsahovat způsob určení rozhodce (rozhodců) odkazem na libovolnou 

osobu vedenou v jakémsi seznamu rozhodců nestálého rozhodčího soudu nezřízeného na 

základě zákona a vedeného při jakési zájmové asociaci, kdy jeden z účastníků sporu je členem 

této zájmové asociace. Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce zamítl a své 

rozhodnutí zdůvodnil tak, že „pokud si účastníci dohodli, že spory vzniklé z předmětné 

leasingové smlouvy budou rozhodovány rozhodcem vybraným žalující stranou ze seznamu 

rozhodců vedeného při Asociaci leasingových společností ČR a nikoli rozhodčím soudem ve 

smyslu ustanovení § 13 ZRŘ, není námitka žalobce, že „mechanismus, jakým bude tento 

rozhodce či rozhodci vybráni (…), musí být sjednán výslovně a určitě“ za podmínky, že tento 

mechanismus musí být vytvořen stálým rozhodčím soudem zřízeným ve smyslu §13 ZRŘ 

zákonem, případná, jelikož za situace, kdy – jak shora uvedeno – i jiné soukromé subjekty než 

stálé rozhodčí soudy zřízené ve smyslu ustanovení §13 ZRŘ mohou vést seznam rozhodců a 

vydávat pro účastníky rozhodčího řízení pravidla, kterými se rozhodci řídí, se účastníci 

dohodli, že rozhodce, jenž bude rozhodovat jejich případné spory vyplývající z leasingové 

smlouvy, bude vybrán ze seznamu nikoli stálého rozhodčího soudu, jenž musí být – jak 

                                                 
23 Citované usnesení Vrchního soudu v Praze tak bude mít význam především v případech, kdy bude rozhodčí 
nález vydán na území České republiky podle ZRŘ. Zrušení rozhodčího nálezu dle ustanovení §31 ZRŘ by mohlo 
mít za následek odepření jeho uznání a výkonu v zahraniční dle článku V odst. 1 písmeno e) Newyorské úmluvy. 
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správně odvolatel dovozuje – zřízen zákonem, nýbrž ze seznamu Asociace leasingových 

společností ČR.“24 

Jistým řešením by mohlo být učinění za dost určitosti jmenování rozhodce a pravidel, kterými 

se bude řízení řídit a to například tak, že by rozhodčí smlouva neobsahovala jen odkaz na 

seznam rozhodců a pravidla rozhodčího řízení vydaná nestálým ad hoc rozhodčím soudem, 

ale dané dokumenty by byly k rozhodčí smlouvě připojeny jako přílohy. V takovémto případě 

by se jednalo o dostatečně určitou modifikaci řízení zvolenou příslušnými stranami, neboť by 

dané dokumenty nemohly být změněny proti vůli dotčených stran. 

2.2.3 Jazyk, v němž bude řízení probíhat 

Výběr jazyka, ve kterém bude rozhodčí řízení probíhat, bude bez pochyb souviset se stranami 

sporu a předmětem sporu rozhodčího řízení. „V případě, kdy smluvní strany užívají stejný 

jazyk, v jakém je sepsána i smlouva, z níž bude případný spor vyplývat, a jiného jazyka 

nebylo použito a ani během jednání mezi stranami s největší pravděpodobností nebude 

použito, nebude nutné jazyk rozhodčího řízení určovat.“25 Volba jazyka řízení by v takovémto 

případě byla bezpředmětná.  

Přicházet v úvahu bude především v situacích, kdy pro každou smluvní stranu bude vlastní 

jiný jazyk. V případě, kdy nebude jazyk řízení stranami zvolen, bude určen zvolenými 

rozhodci. Pokud procesní normy nestanoví způsob volby jazyku řízení26, měl by být jazyk 

zvolen s přihlédnutím k okolnostem případu a jazyku smlouvy, ke které se rozhodčí smlouva 

váže. 

2.3 Volitelné náležitosti 

Jednou z hlavních výhod rozhodčího řízení je jeho flexibilita a vliv stran na dané řízení. Tyto 

možnosti by měly být využity především právě v průběhu přípravy rozhodčí doložky. Jakmile 

jednou dojde k zahájení řízení, bude nepravděpodobné, že by byla uzavřena jakákoli dohoda 

stran upravující začínající řízení.  

Volitelné části rozhodčí smlouvy nejsou povinné pro její samotnou platnost a tak by měly být 

do rozhodčí smlouvy zahrnuty jen v případě jejich praktického využití. Jinými slovy by se u 

rozhodčí doložky dalo říci, že méně znamená více. Přílišná přebujelost ujednání stran může 

jednak zapříčinit zbytečnou nepřehlednost a případnou vnitřní rozpornost, ale také je 

                                                 
24 Nejvyšší soud České republiky, usnesení č.j. 32 Cdo 2282/2008 ze dne 31. července 2008. 
25 FRIEDLAND P. Arbitration Clauses for Internatinal Contracts New York: Juris Publishing, Inc., 2000, str. 53 
26 Článek 16 Pravidel ICC, článek 17.1 Pravidel LCIA, článek 14 Pravidel AAA, článek 17 Pravidel 
UNCITRAL. 
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bezpředmětné upravovat jednotlivé elementy rozhodčího řízení v případě, kdy strany 

podřídily řízení pravidlům některého ze stálých rozhodčích soudů. Podrobnější úprava pak 

bude žádaná a účelná v případě rozhodčího řízení ad hoc, které postrádá pravidla, která by 

řízení upravovala a řešila situace, ve kterých se strany mohou v průběhu řízení ocitnout. 

2.3.1 Kvalifikace rozhodců 

Jednou z hlavních výhod rozhodčího řízení je bezesporu možnost stran určit svého vlastního 

rozhodce. Navíc si „sporné strany mohou za rozhodce vybrat osobu, kterou považují za 

odborníka v dané oblasti, které se spor týká a u které předpokládají, že bude spor rozhodovat 

kvalifikovaně a nestranně.“27 Na druhou stranu by strany měly být v požadavku kvalifikace 

v rozhodčí smlouvě umírněny, aby nedošlo k situaci, kdy by nebylo fakticky možné osobu 

splňující dané podmínky nalézt. Zároveň nemusí být při přípravě rozhodčí doložky ani jasné, 

jaké oblasti se případný spor bude týkat, a tedy jakou kvalifikaci by měl rozhodce splňovat. 

S otázkou kvalifikace rozhodců je spojena také jejich nestrannost a nepodjatost. Nestrannost a 

nepodjatost je do jisté míry předpokládána a vyžadována pravidly předních stálých 

mezinárodních institucí28, z toho důvodu už ji není nutné implicitně stanovit v rozhodčí 

smlouvě. Některé státy, jako například Spojené státy Americké, však nepodjatost rozhodce 

nevyžadují, v takovémto případě, kdy by spor byl projednáván v ad-hoc rozhodčím řízení, by 

bylo na místě podmínku nepodjatosti do rozhodčí smlouvy včlenit. 

2.3.2 Předběžná opatření 

V otázce uplatnění předběžných opatření v průběhu rozhodčího řízení bude záležet na 

procesních normách rozhodčího řízení. Obecně by se dalo říci, že předběžná opatření jsou 

v rozhodčím řízení povolena a to jak v průběhu rozhodčího řízení, tak i před jeho zahájením.29 

Současně pak obrácení se na soud, s návrhem na předběžné opatření, není považováno za 

vzdání se práva navrhovatele projednat spor v rozhodčím řízení. 

Nadto je pravidly některých stálých mezinárodních rozhodčích soudů předpokládán výkon 

předběžných opatření samotnými rozhodčími soudy. Například dle článku 23.1 Pravidel ICC 

může „rozhodčí tribunál od chvíle podání žaloby na základě žádosti jedné ze stran sporu, 

nebylo-li mezi stranami ujednáno jinak, nařídit předběžné nebo zabezpečovací opatření, které 

                                                 
27 RŮŽIČKA, K. Mezinárodní obchodní arbitráž, I. vydání první, Praha: PROSPEKTUM, 1997, str. 17 
28 Článek 7.1 a 7.2 Pravidel ICC, článek 5.2 Pravidel LCIA, článek 7 Pravidel AAA, článek 9 Pravidel 
UNCITRAL. 
29 V českém právním řádu je otázka předběžných opatření v rozhodčím řízení řešena v ustanovení § 22 ZRŘ. 
Z procesních pravidel zahraničních institucí bychom mohli jmenovat článek 23 odst. 2 Pravidel ICC, článek 25.3 
Pravidel LCIA, článek 21 Pravidel AAA nebo článek 17 Pravidel UNCITRAL. 
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považuje za vhodné.“ V případě, kdy by strany nepostupovaly podle některých z těchto 

pravidel a možnost předběžných opatření by byla stranami považována za účelnou a 

vyžadovanou, musely by strany do rozhodčí smlouvy zařadit odpovídající ustanovení.30 

2.3.3 Mlčenlivost 

Pravidla stálých mezinárodních rozhodčích soudů povětšinou nikterak neomezují 

zveřejňování informací týkajících se rozhodčího řízení.31 V případě, kdy strany sporu chtějí, 

aby předmět sporu zůstal důvěrný, například s přihlédnutím k možnému vlivu na případné 

klienty, zákazníky, smluvní strany nebo ostatní soutěžitele, mělo by být do rozhodčí smlouvy 

inkorporováno ustanovení o mlčenlivosti.32 Podmínka mlčenlivosti však nemůže být 

absolutní, vždy je třeba mít na mysli omezení důvěrnosti, která jsou vyžadována zákony nebo 

opravňují stranu k uplatnění práv, jako je předběžné opatření nebo uznání a výkon rozhodčího 

nálezu. 

Český právní řád řeší podmínku mlčenlivosti pouze ve vztahu k rozhodcům a to v ustanovení 

§ 6 ZRŘ. Mlčenlivostí jsou vázáni pouze rozhodci a to v případě, kdy nebyli této mlčenlivosti 

zbaveni stranami a nebo z vážných důvodů předsedou okresního soudu. 

2.3.4 Exkluzivita rozhodčího řízení 

Pro platnost rozhodčí doložky je nezbytná její exkluzivita, ve smyslu vyjádření záměru a 

rozhodnutí stran podřadit případný vniklý spor rozhodčímu řízení. Rozhodnutí stran nemusí 

pokrývat celý rozsah smlouvy, se kterou je rozhodčí doložka spjata. Rozhodčímu řízení 

mohou být podřízeny například jen některé spory ze smlouvy vzniklé. V rozhodčí doložce by 

pak ale mělo být jednoznačně specifikováno, jaké otázky budou řešeny prostřednictvím 

rozhodčího řízení a jaké budou ponechány řízení před obecnými soudy. 

Neúčinnou by pak byla rozhodčí doložka, která by stranám, byť nezáměrně, poskytovala 

„možnost“ volby mezi rozhodčím řízením a řízením před obecnými soudy.33 V tomto případě, 

by strany smlouvy musely při vzniku sporu znovu vyjádřit své rozhodnutí, zda bude řešen 

prostřednictvím rozhodčího řízení nebo před obecnými soudy. De facto by se tak nejednalo o 

rozhodčí smlouvu, popřípadě doložku, ale již o smlouvu o rozhodci. 

                                                 
30 Vzory volitelných náležitostí a ustanovení rozhodčích smluv tvoří Přílohu č. 4. 
31 Výjimkou jsou Pravidla LCIA, která ve svém článku 30 předpokládají mlčenlivost stran ve vztahu 
k rozhodčím nálezům, materiálům vzniklým v rozhodčím řízení a všem materiálům poskytnutým druhou stranou 
jinak, než veřejně přístupnými prostředky. To vše samozřejmě s výjimkou zveřejnění na základě právní 
povinnosti, z důvodu ochrany a výkonu práv nebo výkonu či napadnutí rozhodčího nálezu před obecnými soudy. 
32 Vzory volitelných náležitostí a ustanovení rozhodčích smluv tvoří Přílohu č. 4. 
33 „…všechny spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní mohou být řešeny v rozhodčím řízení…“ 
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Pojem exkluzivity je však třeba odlišovat od pojmu konečnosti rozhodnutí. Například 

modelové rozhodčí doložky vydané ICC a LCIA stanoví, že případné spory budou 

„s konečnou platností rozhodnuty v rozhodčím řízení…“.34 Zatímco exkluzivita je odkazem 

na rozhodčí řízení jako jedinou možnost řízení v dané věci, konečnost znamená, že rozhodčí 

nález bude konečným rozhodnutím ve věci, tudíž že až na výjimky nebude podléhat 

přezkoumání. Strany se tím de facto vzdávají práva na soudní přezkum rozhodčího nálezu. 

V případě, kdy bude mezi stranami vedeno řízení ad hoc, aniž by byly použity některé z výše 

stanovených norem mezinárodní rozhodčí instituce, bude nutné pro zajištění konečnosti 

rozhodčího nálezu a zamezení jeho přezkoumatelnosti obecnými soudy, včlenit do rozhodčí 

smlouvy příslušné ustanovení.35  

2.3.5 Rozsah rozhodčí doložky 

Je nezbytné, aby každá rozhodčí doložka obsahovala rozsah záležitostí, na který se vztahuje a 

který tak strany zamýšlí podřídit rozhodčímu řízení namísto řízení před obecnými soudy. 

Pravdou však zůstává, že okruh záležitostí, na něž se rozhodčí doložka vztahuje, je po 

většinou definován jako „všechny spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní“. 

Začleněním obratu „v souvislosti s“ jsou pod rozhodčí řízení začleněny i otázky, které 

nevyplývají ze smlouvy samotné, ale v souvislosti s ní. Jedná se tak například o podvodné 

jednání v souvislosti s uzavíráním smlouvy, či jejím plněním, nebo o jiné občanskoprávní 

nároky v souvislosti se smlouvou. V případě, kdy by strany takovéto ustanovení do doložky 

nezahrnuly, riskovali by, že soud pravomoc rozhodčího soudu, popřípadě tribunálu, v dané 

věci nepřizná a přiřkne ji do pravomoci soudu obecného. 

V případě, kdy je pravomoc rozhodčího soudu, popřípadě tribunálu, rozhodčí smlouvou 

omezena jen na určitý okruh záležitostí, bude takto určený rozsah poměrně často 

přezkoumáván soudy. Soud v takovémto případě bude řešit otázku, zda předmětná záležitost 

spadá do pravomoci rozhodčího soudu nebo ne, tedy zda nespadá do pravomoci soudu 

obecného. 

2.3.6 Časové omezení v rozhodčím řízení 

Další z výhod rozhodčího řízení je relativní rychlost projednání sporné věci. Může se však 

vyskytnout i případ, kdy bude dopředu určena doba, ve které musí být rozhodčí řízení 

                                                 
34 Kromě modelových rozhodčích doložek operují s konečnou platností rozhodčího nálezu i pravidla 
jednotlivých institucí, jako například článek 28 odst. 6 Pravidel ICC, článek 26.9 Pravidel LCIA, článek 27 odst. 
1 Pravidel AAA nebo článek 32 Pravidel UNCITRAL. 
35 Vzory volitelných náležitostí a ustanovení rozhodčích smluv tvoří Přílohu č. 4. 
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ukončeno vydáním nálezu. Takto stanovený časový limit by měl zajišťovat co nejrychlejší 

průběh řízení. Je však třeba si uvědomit, že zatímco některé spory lze ukončit poměrně rychle, 

u jiných je takovýto postup zhola nemožný. Strany nikdy nemohou dopředu vědět, kolik času 

bude projednání případného sporu vyžadovat. Limitace časovou hranicí, do které musí být 

rozhodčí nález vydán, se tak může stát nebezpečným prvkem rozhodčí doložky obzvláště 

v případě, kdy tato časová hranice nebude dodržena. V takovém případě by mohl být rozhodčí 

nález označen za neplatný, respektive by při nejmenším vzniklo riziko zvýšení nákladů a 

časové prodlevy spojené s jeho napadením pro jeho opožděné vydání. Výše uvedeným 

komplikacím by se však dalo vyhnout tím, že by časové omezení pro vydání rozhodčího 

nálezu mohlo být v případě potřeby prodlouženo rozhodci. 

Další možností je limitace jednotlivých fází v rozhodčím řízení, především pak té části 

počátku řízení, kdy jsou určováni rozhodci nebo omezení doby, po kterou mohou strany 

rozhodcům předkládat svá vyjádření a důkazy.36 

2.3.7 Odvolání v rozhodčím řízení 

Jako zajímavou se jeví otázka odvolání stran v rozhodčím řízení. Vzhledem k dispozitivnímu 

charakteru řízení není důvodu, proč by takováto možnost neměla být stranám, které se na ní 

dohodnou, poskytnuta. V případě, kdy se rozhodčí řízení bude řídit podle procesních norem 

českého právního řádu, tedy podle ZRŘ, bude stranám v souladu s ustanovením § 27 

poskytnuta možnost dohodnout si v rozhodčí smlouvě, že rozhodčí nález může být k žádosti 

některé ze stran přezkoumán jinými rozhodci. Přezkumné řízení je považováno za součást 

rozhodčího řízení a ustanovení ZRŘ se uplatní i na něj. 

Ačkoli se na jednu stranu může možnost přezkumu zdát jako výhodná a lákavá, do jisté míry 

neguje jedny ze základních výhod rozhodčího řízení a to jeho jedno-instančnost a rychlost a 

zvyšuje celkové náklady stran. 

3. Právní důsledky uzavření rozhodčí smlouvy 

„Uzavření rozhodčí smlouvy v žádném případě samo o sobě neznamená, že došlo k zahájení 

rozhodčího řízení a proto nezpůsobuje litispendenci.“37 Samotná rozhodčí smlouva vyjadřuje 

dohodu stran podřídit případný již existující nebo v budoucnu vzniklý spor rozhodčímu řízení, 

neboť v obecné rovině platí, že rozhodčí řízení je možno vést jen mezi stranami, které s ním 

                                                 
36 Vzory volitelných náležitostí a ustanovení rozhodčích smluv tvoří Přílohu č. 4. 
37 RŮŽIČKA, K. Mezinárodní obchodní arbitráž, I. vydání první, Praha: PROSPEKTUM, 1997, str. 28. 
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vyjádřili souhlas.38 Samotné řízení je zahájeno až podáním žaloby příslušnému rozhodčímu 

orgánu. 

I přes značnou unifikaci v této oblast nelze říci, že by účinky uzavření rozhodčí smlouvy byly 

dle všech národních právních řádů stejné. Obecně lze předpokládat, že uzavření rozhodčí 

smlouvy má za následek jednak vznik závazku strany případný spor předložit k řešení 

rozhodci nebo příslušné instituci, dále derogaci pravomoci obecného soudu, se kterou je 

spojeno založení pravomoci rozhodce ve sporu rozhodovat a následně v případě řízení 

zahájeného obecným soudem toto řízení zastavit na základě námitky strany o existenci 

rozhodčí smlouvy. 

V případě platné existující rozhodčí smlouvy je strana zavázána řešit případné spory 

prostřednictvím rozhodčího řízení. Platným uzavřením rozhodčí smlouvy, jsou strany vázány 

projevem v ní učiněným a to i za předpokladu, kdy konkrétní právní vztah, tedy smlouva, na 

kterou je rozhodčí smlouva navázána, zaniká. Platnost rozhodčí smlouvy je tak na hlavní 

smlouvě do značné míry nezávislá. V opačném případě by totiž nebylo možno zahájit 

rozhodčí řízení ohledně nároků vzniklých například ze smluv s omezenou dobou platnosti 

nebo smluv, které byly předčasně ukončeny. 

„Platná rozhodčí smlouva má primárně negativní účinky vůči pravomoci soudů obecných.“39 

Rozhodnutí, v jakém řízení bude spor řešen, náleží v dispozici stran. Ty se mohou například 

dohodnout, že na rozhodčí smlouvě nebudou trvat. S derogací pravomoci obecných soudů je 

pravomoc rozhodčí smlouvou přenesena na rozhodce, kteří jsou tak oprávněni rozhodnout ve 

sporu rozhodčí smlouvou vymezeném. 

Jistou garancí, že stát bude rozhodčí řízení považovat ze jednu z právoplatných možností 

řešení sporu, je povinnost soudů, zastavit řízení na námitku strany podložené existencí 

rozhodčí smlouvy. Dle české právní úpravy, která tuto povinnost zakotvila v ustanovení § 106 

OSŘ, je soud povinen řízení zastavit na základě námitky žalovaného, která je učiněna 

nejpozději při jeho prvním úkonu ve věci samé. Jak uvedeno výše, strany mohou stanovit, že 

                                                 
38 Výjimkou z daného pravidla bylo dřívější ustanovení §220k ObchZ, které stanovovalo, že smlouva o fúzi 
může určit, že se o přezkoumání výměnného poměru akcií a určení výše dorovnání v penězích bude rozhodovat 
v rozhodčím řízení. Akcionář, kterého se tato situace týkala, byl tak zbaven možnosti obrany svých práv před 
soudem na základě rozhodčí doložky, s níž nevyslovil souhlas. K dané věci se vztahuje usnesení Nejvyššího 
soudu České republiky č.j. 29 odo 226/2006 ze dne 26. června 2007, které tvrdí, že takovouto rozhodčí doložkou 
ve smlouvě o fúzi je vázán i akcionář, který není stranou této smlouvy. Předmětné ustanovení bylo považováno 
za snahu zákonodárce umožnit rychlou a účinnou ochranu všech práv stran zúčastněných v procesu přeměny, 
kdy otázka výměnného poměru, výše dorovnání a přiměřeného vypořádání je především odbornou otázkou.  
I přesto, že Ústavní soud ČR ve svém usnesení II.ÚS 666/06 ze dne 08.02.2007 protiústavnost tohoto ustanovení 
neshledal, bylo toto ustanovení při novelizaci ObchZ ze zákona č. 128/2008 Sb., o přeměnách obchodních 
společností a družstev, v platném znění, vypuštěno. 
39 ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, 
Wolters Kluwer, 2008, str. 157. 
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na rozhodčí doložce netrvají a řízení před obecným soudem tak může bez zastavení 

pokračovat. Soud bude v řízení pokračovat také při nedostatku arbitrability, neplatnosti 

rozhodčí smlouvy nebo v případě, kdy se rozhodčí soud omítl věcí zabývat. 

Jako další právní důsledek můžeme z pohledu některých právních úprav (například slovenské, 

francouzské nebo české) uvést postup rozhodčí smlouvy v případech, kdy je postoupena 

smlouva hlavní. Není-li zákonem dána možnost právní nástupnictví vyloučit, jak je tomu 

například i dle českého práva40, stává se rozhodčí smlouva závaznou i pro právní nástupce 

stran.41 Naproti tomu jiné právní řády budou pro postup rozhodčí smlouvy vyžadovat 

výslovný souhlas. Pro rozhodčí smlouvy v mezinárodním řízení proto nelze než doporučit 

včlenit ustanovení, které by závaznost rozhodčí smlouvy pro právní nástupce stran uvádělo na 

pravou míru. 

4. Neplatnost rozhodčí smlouvy 

S ohledem na nezbytné náležitosti rozhodčí smlouvy může v praxi nastat situace, kdy 

uzavřená rozhodčí smlouva nebude platná. Pro takovéto případy je nezbytné, aby strany 

věděly, jak mají postupovat, aby dosáhly určení platnosti nebo neplatnosti. Další otázkou pak 

je, v jakém řízení, kdo a kdy může platnost rozhodčí doložky zpochybňovat. Nejdůležitějším 

hlediskem v dovolávání se neplatnosti rozhodčí smlouvy je čas, tedy zdali se strana 

neplatnosti smlouvy dovolává před nebo až po zahájení rozhodčího řízení. Platnost rozhodčí 

smlouvy tak může být přezkoumávána na základě určovací žaloby podané k obecnému soudu 

nebo na základě námitky vznesené v rozhodčím řízení, které je zahájené na základě dané 

rozhodčí smlouvy. Níže se tato práce zabývá případy řešení neplatnosti rozhodčí smlouvy 

z pohledu českého práva. 

4.1 Žaloba o určení neplatnosti rozhodčí smlouvy 

O žalobě o určení neplatnosti rozhodčí smlouvy by dle českého právního řádu rozhodoval 

obecný soud, který by jinak byl příslušný k rozhodování ve věci samé, tedy v případě, kdy by 

                                                 
40 Otázka právního nástupnictví je v českém právním řádu řešena dle ustanovení §2 odst. 5 zákona č. 216/1994 
Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, který stanoví, že: „Rozhodčí smlouva váže také právní 
nástupce stran, pokud to strany v této smlouvě výslovně nevyloučí.“ Závaznost rozhodčí smlouvy je tak 
předpokládána, nicméně je jejím stranám poskytnuta možnost takovouto závaznost vyloučit. 
41 Otázka závaznosti rozhodčí smlouvy pro právní nástupce strany byla řešena například i v souvislosti 
s konkursním řízením Nejvyšším soudem České republiky v usnesení č.j. 29 Odo 1051/2004 ze dne 28. dubna 
2005. Soud v usnesení rozhodl, že skutečnost, že na správce konkursní podstaty přechází prohlášením konkursu 
oprávnění nakládat s majetkem podstaty, opravňuje správce konkursní podstaty také k výkonu práv ze smluv 
uzavřených úpadcem před prohlášením konkursu. Správce konkursní podstaty je tak vázán rozhodčí doložkou 
sjednanou stranami. Řízení by se tak účastnil konkursní správce svým jménem, avšak „na vrub“ majetkové 
podstaty úpadce. 
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rozhodčí smlouvy nebylo. Důvody neplatnosti, které se žalující žalobou dovolává, mohou být 

různé. Nejčastěji však půjde o případ, kdy žalující bude tvrdit, že smlouva nebyla vůbec 

platně uzavřena. 

V praxi se pak mohou vyskytnout dvě situace a to, kdy je návrh podán před zahájením 

rozhodčího řízení nebo situace, kdy je podán během již probíhajícího rozhodčího řízení. Na 

případ, kdy by došlo k podání žaloby o určení neplatnosti rozhodčí smlouvy před zahájením 

rozhodčího řízení, nebylo v českém právním řádu výslovně pamatováno. Soud by však 

s největší pravděpodobností řízení nepřerušil, neboť by k tomu nebyly dány zákonné důvody. 

Lze si představit, že by tak podání bylo obecným soudem při splnění standardních náležitostí 

uznáno jako určovací žaloba. Ustanovení § 106 odst. 1 OSŘ uvažuje jen o námitce 

žalovaného a tím předpokládá, že spor je již řešen před obecnými soudy. V druhém případě, 

kdy by bylo rozhodčí řízení zahájeno před tím, než by byla daná věc projednávána obecnými 

soudy, by soud při námitce žalovaného v souladu s ustanovením § 106 odst. 3 OSŘ řízení o 

neexistenci, neplatnosti nebo zániku smlouvy přerušil až do doby, než by v rozhodčím řízení 

bylo rozhodnuto o pravomoci nebo ve věci samé.  

4.2 Námitka neplatnosti rozhodčí smlouvy v rozhodčím řízení 

Námitka může být vznesena v rozhodčím řízení, které bylo na jejím základě zahájeno. 

Z logiky věci pak vyplývá, že námitka bude podávána po většinou žalovanou stranou, když 

žalující vyjadřuje svůj názor na platnost rozhodčí doložky již samotným podáním žaloby. 

V souladu s českým právem pak může být námitka neplatnosti rozhodčí smlouvy vznesena 

v rozhodčím řízení v podobě námitky nedostatku pravomoci rozhodců, zakládající se na 

neexistenci, neplatnosti nebo zániku rozhodčí smlouvy, nejpozději při prvním úkonu v řízení, 

týkajícím se věci samé. V opačném případě se má zato, že nedostatek řízení byl zhojen 

souhlasným projevem vůle stran v řízení pokračovat, avšak s výjimkou těch vad, které 

dohodou stran odstranit nelze. Za neodstranitelnou vadu by byla především považována 

situace, kdy by rozhodčí řízení bylo vedeno ve věci, v níž nelze platnou rozhodčí doložku 

vůbec uzavřít. 

Z hlediska možnosti uplatnit námitku neplatnosti rozhodčí smlouvy, je třeba odpovědět na 

otázku, jaké úkony lze považovat za úkony ve věci samé. Bez pochyb se bude jednat o úkony 

týkající se samotného meritu sporu, jako je podání žaloby, vyjádření k žalobě, protižalobu 

nebo například věcné přednesy stran během ústního řízení. Za úkony ve věci by však neměly 

být považovány úkony čistě procesní povahy, jako například podání týkající se poplatku nebo 

lhůt pro jednotlivé úkony stran. Diskutabilní by byl úkon, kterým žalovaný ve sporu jmenuje 
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svého rozhodce, neboť tím do jisté míry dává souhlas s projednáním předmětné věci 

v rozhodčím řízení. Přesto, že se jedná o úkon procesní povahy a nepředstavuje úkon ve věci 

samotné, mohl by být považován za vyjádření konkludentního souhlasu věc rozhodnout 

v rozhodčím řízení a proto v případě, že bude žalovaná strana chtít námitku vznést, nelze než 

doporučit, aby námitka byla připojena k výše uvedenému jmenování rozhodce. 

Jiným případem pak je námitka neplatnosti rozhodčí smlouvy z důvodu nedostatku 

arbitrability, jakožto jednoho ze základních předpokladů rozhodčího řízení. Tato námitka 

může být vznesena kteroukoli ze stran a kdykoli v průběhu řízení. Případný nedostatek 

arbitrability nelze překonat ani výslovnou dohodou stran. V případě, kdy by byl vydán 

rozhodčí nález ve sporu, ve kterém nelze uzavřít ani rozhodčí smlouvu, bude tato skutečnost 

důvodem pro zrušení případného rozhodčího nálezu i v případě, že námitka nedostatku 

arbitrability, a s ní spojená neplatnost rozhodčí smlouvy, nebyla nikdy namítána. Nedostatek 

arbitrability následně zapříčiňuje i možnost pro odepření výkonu a uznání rozhodčího nálezu 

dle čl. IV, odst. 2, písm. a) Newyorské úmluvy. 

5. Mezinárodní prvek v rozhodčím řízení 

Z obecného hlediska je významné rozlišovat mezi rozhodčím řízením národním a 

mezinárodním, popř. cizím a domácím. Ačkoli není zcela jednoduché dát na tuto otázku 

jasnou odpověď, lze za limit oddělující tyto dva druhy rozhodčího řízení považovat vztah 

k cizímu státu, tedy mezinárodní prvek mezi stranami řízení. Ačkoli české právní předpisy 

s pojmem mezinárodního prvku pracují42, není tento pojem nikde výslovně vymezen. „Při 

absenci zákonné definice uvedeného pojmu lze vztahy s mezinárodním prvkem obecně 

vymezit jako vztahy, jejichž některý prvek má převažující vazbu na stát odlišný od České 

republiky.“43  

5.1 Absolutní a relativní mezinárodní povaha 

O mezinárodní povaze řízení lze uvažovat jako o povaze absolutní nebo relativní. Řízení je 

absolutní povahy v případě, kdy je považováno za mezinárodní z pohledu kteréhokoli 

právního řádu. Absolutní povaha tak bude dána typicky na základě skutečností odvislých od 

vůle stran, půjde tedy o skutečnosti objektivní, zapříčiněné vazbou stran nebo samotného 

právního vztahu, na které je rozhodčí řízení navázáno, k rozdílným právním řádům. Relativní 

                                                 
42 Například ustanovení § 1 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění 
pozdějších předpisů. 
43 KLEIN B.; DOLEČEK M. Rozhodčí řízení, Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 6. 
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povahy je pak řízení, které je za mezinárodní považováno jen z pohledu jednoho právního 

řádu. Jednalo by se tak o situace zavlečeného mezinárodního prvku, kdy se strany rozhodnou 

rozhodčí řízení internacionalizovat v situaci, kdy existuje vazba pouze na jeden stát, tedy ani 

procesní, ani soukromoprávní vztah neobsahují mezinárodní prvek a strany si zvolí pro 

rozhodování zahraniční rozhodčí soud nebo zavážou rozhodce zasedat a vydat rozhodčí nález 

v zahraničí. Mezinárodní prvek je tak stranami řízení zavlečen za účelem delokalizace 

rozhodčího řízení. 

Případ relativní mezinárodní povahy pak nebude v řízení hrát významnější roli do doby, než 

bude mít jedna ze stran zájem na zrušení rozhodčího nálezu. „Zde se dostáváme do 

mimořádně nejisté situace z pohledu pravomoci soudů místa realizace rozhodčího řízení na 

jedné straně a soudů místa sídla stran či podnikání stran na straně druhé.“44 Stát, kde se 

rozhodčí řízení koná, bude tradičně uplatňovat pomocné a kontrolní funkce svých orgánů. 

Ačkoli zasedání rozhodců a vydání rozhodčího nálezu nemohou být orgány tohoto státu 

nikterak ovlivněny, může být ovlivněna například otázka odepření zrušení rozhodčího nálezu 

z důvodu chybějícího objektivního vztahu k území státu. Z pohledu původního státu, tedy 

státu domicilu stran, pak bude záležet na hodnocení samotného rozhodčího řízení jako celku. 

Bude-li stát na rozhodčí řízení nahlížet z pohledu smluvní doktríny, bude delokalizace 

zavlečením mezinárodního prvku přípustná. V případě ostatních doktrín, tedy doktríny 

jurisdikční nebo smíšené, nebude takováto dispozice s řízením s největší pravděpodobností 

připuštěna. Kontrolní funkce v podobě možnosti zrušení rozhodčího nálezu tak bude odepřena 

a přesun řízení by mohl být považován jako pokus o obcházení kontrolních funkcí určitého 

státu.  

5.2 Druhy mezinárodního prvku 

Pro účely této práce budeme za mezinárodní rozhodčí řízení považovat řízení obsahující 

mezinárodní prvek.  

Mezinárodní prvek pak může být rozeznán v účastnících řízení, kdy mají strany rozdílné 

sídlo, pobyt, místo zřízení nebo například státní příslušnost. Dalším druhem mezinárodního 

prvku je prvek v subjektu právního vztahu, který je předmětem sporu. V neposlední řadě 

může být mezinárodní prvek obsažen v předmětu posuzovaného právního vztahu, kdy 

k plnění smlouvy dochází v zahraničí nebo k jednání došlo na území jiného státu. Ostatní 

mezinárodní prvky by se daly označit za jiné skutečnosti, které by objektivně prokázaly vztah 

                                                 
44 ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, 
Wolters Kluwer, 2008, str. 46. 
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k jinému právnímu řádu. Jednalo by se tak například o situaci, kdy by sice obě strany měly 

domicil na území jednoho státu, nicméně mateřské společnosti těchto stran se zájmem na 

předmětu právního vztahu, by měly domicil na území státu jiného a bylo by pro ně 

prospěšnější a účelnější vést řízení v zahraničí. 

Vymezení vztahu s mezinárodním prvkem by však vždy mělo odpovídat rozumnému 

uspořádání vztahů mezi stranami, neboť mezinárodní prvek má značný vliv na právní 

postavení stran a to jak z pohledu hmotného, tak z pohledu procesního práva. „Zatímco 

vztahy bez mezinárodního prvku se budou bez dalšího řídit českým právním řádem a strany si 

jiný právní řád zvolit nemohou (resp. vyloučit aplikaci vnitrostátních kogentních právních 

ustanovení), u vztahů s mezinárodním prvkem taková volba možná je.“45 Z procesního 

hlediska lze nalézt některé odlišnosti jak v ZRŘ, tak v pravidlech a řádech rozhodčích soudů 

v případě, že je před nimi řešeno jak rozhodčí řízení vnitrostátní, tak rozhodčí řízení 

s mezinárodním prvkem. 

6. Tvorba rozhodčí doložky a její vliv na případné 

následující řízení 

Podmínkami, kdy je možné platně rozhodčí smlouvu uzavřít a jaké jsou její náležitosti, jsme 

se zabývali v předcházejících kapitolách. V následující kapitole se tak budeme již zabývat 

pouze jednotlivými složkami rozhodčí smlouvy ovlivňujícími následující rozhodčí řízení.  

Tvorba rozhodčí smlouvy je nejspíše tou nejvhodnější dobou k minimalizaci a podchycení 

případných nedostatků možného následujícího řízení. Vzhledem k tomu, že rozhodčí smlouva 

je připravována v době, kdy mezi stranami není sporu a není ani jasné, zda vůbec ke sporu 

dojde, je jisté, že strany budou otevřeny k negociaci více, než kdy jindy. Participace na 

přípravě rozhodčí doložky dává stranám možnost využít výhod alternativního řešení sporu a 

upravit si případné budoucí řízení dle jejich potřeb. Vedle rychlosti řízení se jedná o jednu 

z největších výhod, která je touto alternativou řešení sporů poskytována. 

Vzhledem k velkému množství modelových rozhodčích smluv a rozhodčích doložek 

vyzkoušených v praxi je nepochopitelné, dojde-li v následujícím řízení k problémům 

zapříčiněným neodpovídající rozhodčí smlouvou nebo je-li dokonce řízení z důvodu chybné 

rozhodčí smlouvy znemožněno. 

Je pak otázkou, v jakém rozsahu má být řízení rozhodčí smlouvou modifikováno a jak 

komplikovaná by rozhodčí smlouva měla být. Je pravdou, že přebujelost, přílišná 

                                                 
45 KLEIN B.; DOLEČEK M. Rozhodčí řízení, Praha: ASPI, a.s., 2007,  str. 6. 
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komplikovanost a kasuistika rozhodčí smlouvy mohou vyvolat stejné komplikace a zbytečné 

otázky, jako opomenutí některé záležitosti upravit. Pro strany je tak praktické začít se 

sepisováním rozhodčí smlouvy, popřípadě doložky, zvolením standardní nebo modelové 

rozhodčí smlouvy, která je stranám nabídnuta například některou z rozhodčích institucí. Tím 

budou mít strany zaručeno, že rozhodčí smlouva bude obsahovat alespoň vyžadované 

základní nezbytné minimum pro zajištění účinnosti a vykonatelnosti rozhodčí smlouvy.  

Předem je potřeba se zajímat o nezbytnost souhlasu s rozhodčím řízením, neboť rozhodčí 

řízení je zásadně konsensuální. Tedy nebylo by rozhodčího řízení, kdyby nebylo dohody 

stran. Předně musí být dohoda mezi stranami uzavřena právně způsobilými osobami. Dle 

kolizního ustanovení §3 ZMPS se způsobilost osoby k právům a právním úkonům řídí 

právním řádem státu, jehož je příslušníkem. Pro úkon činěný cizincem v České republice však 

postačí, je-li osoba k danému úkonu způsobilá podle práva českého. Dále pak musí být 

zajištěna arbitrabilita sporu. „Otázka přípustnosti řešení sporu v rozhodčím řízení z hlediska 

českého právního řádu je pro českého zákonodárce natolik důležitá, že splnění podmínky 

arbitrability sporu vyžaduje i v případech rozhodčího řízení s mezinárodním prvkem.“46 Daný 

princip je výslovně upraven v §36 odst. 1 ZRŘ stanovícím, že přípustnost rozhodčí smlouvy 

se posuzuje podle tohoto zákona. 

Účelem sepsání rozhodčí smlouvy tak je vyjasnit souhlas stran s daným rozhodčím řízením 

a určit rozsah a předmět tohoto souhlasu. 

6.1 Institucionální rozhodčí řízení a rozhodčí řízení ad hoc 

„Rozhodčí řízení se vyvinulo od řízení ad hoc k podobě institucionalizovaného, tj. k existenci 

stálých rozhodčích institucí (označovaných jako rozhodčí soudy, rozhodčí střediska, asociace, 

atd.) nabízejících jako svou základní činnost rozhodování, respektive i další způsoby řešení, 

sporů.“47  

6.1.1 Institucionální rozhodčí řízení 

Institucionální rozhodčí řízení, někdy také nazývané jako administrované, má na mysli 

rozhodčí řízení, kde jsou spory projednávány a rozhodovány před stálými rozhodčími soudy. 

Stálý rozhodčí soud se od ad hoc řízení liší především tím, že má své sídlo, statut, statutární 

                                                 
46 KLEIN B.; DOLEČEK M. Rozhodčí řízení, Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 6. 
47 ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, 
Wolters Kluwer, 2008, str. 66. 
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orgány jednající jeho jménem a pravidla řízení, kterými by se řízení mělo řídit. Tyto soudy 

jsou z pravidla zřizovány podle právních předpisů státu na jehož území mají sídlo.48  

Volbou stálého rozhodčího soudu strany zpravidla omezují svou plnou svobodu ve výběru 

rozhodců a to přijetím pravidel daného soudu. Tato pravidla tradičně upravují orgány daného 

soudu, aplikaci rozhodného práva, zahájení řízení, jmenování rozhodců a jednání před jejich 

zvolením, až po postupy natolik základních věcí jako jsou platby, oznámení, doručování, 

zajištění prostor pro slyšení nebo otázky samotných nákladů řízení. Na pravidla rozhodčího 

soudu je zpravidla odkazováno v modelových rozhodčích doložkách, doporučovaných 

stranám předmětným soudem. Modelové doložky slouží pro budoucí strany jako předloha a 

současně zajišťují, aby v rozhodčí doložce bylo upraveno minimum nezbytné pro fungující 

rozhodčí řízení.49 

6.1.2 Rozhodčí řízení ad hoc 

„Za „arbitráž ad hoc“ či „rozhodčí soud ad hoc“, respektive „rozhodčí řízení ad hoc“ je 

považován případ, kdy je senát vytvořen (či rozhodce ustanoven) pouze pro rozhodnutí 

konkrétního sporu či konkrétních sporů mezi stranami. Senát (rozhodce) po ukončení řízení a 

vydání rozhodčího nálezu svou existenci končí.“50 Vzhledem k tomu, že ve své ryzí podobě 

tento druh řízení není veden žádnými pravidly stálého rozhodčího soudu, je při formování 

rozhodčí smlouvy tohoto typu více než vhodné začlenit alespoň následující ustanovení. Určit 

rozhodce nebo rozhodčí senát nebo stanovit způsob jeho volby. Pro případ, že by druhá strana 

sporu nespolupracovala, je vhodné stanovit také dobu, během které musí být rozhodce stranou 

zvolen. Po této době může být chybějící rozhodce vybrán například k tomu zvolenou institucí. 

Současně s volbou rozhodců by měl být upraven i způsob volby předsedy rozhodčího senátu. 

Způsob volby rozhodců by měl být stranami určen tak, aby umožňoval i náhradní volbu pro 

„doplnění“ rozhodce, který již nadále nemůže z jakéhokoli důvodu v řízení pokračovat. 

Nestanoví-li tak strany v rozhodčí smlouvě, není volba rozhodce na rozdíl od 

institucionálního řízení vázána žádným seznamem nebo listinou rozhodců a jejich výběr je 

tím ponechán na libovůli stran. Je vhodné ponechat každé straně možnost jmenovat alespoň 

jednoho rozhodce a navázat na zahájení řízení předáním písemné žaloby tomuto rozhodci. 

                                                 
48 Dle českého práva mohou v souladu s ustanovením §13 ZRŘ být stálé rozhodčí soudy zřízeny pouze na 
základě zákona. Stálými rozhodčími soudy v České republice jsou Rozhodčí soud při Hospodářské komoře 
České republiky a Agrární komoře České republiky, Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, 
a.s. a stálé rozhodčí soudy pří komoditních burzách dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, 
v platném znění, kterým je například Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno. 
49 Vzory standardních a modelových doložek institucionálního řízení tvoří Přílohu č. 1. 
50 ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, 
Wolters Kluwer, 2008, str. 68. 
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Také není zcela bezpředmětné, aby rozhodčí smlouva obsahovala ustanovení o úhradě 

nákladů řízení, které je obvykle obsaženo v pravidlech stálých rozhodčích soudů. Dále pak, 

pomineme-li volbu místa a jazyku rozhodčího řízení, je praktické, stanovit způsob vyhlášení a 

doručení rozhodčího nálezu, není-li určen přímo v zákoně. 

Vzhledem k tomu, že řízení ad hoc postrádá záštitu rozhodčí instituce, nelze pro toto řízení 

ani nalézt doporučovanou modelovou rozhodčí doložku, vyjma modelové rozhodčí doložky 

tvořící přílohu Vzorového zákona UNCITRAL. Navíc rozhodčí doložka pro rozhodčí řízení 

ad hoc nebude po většinou odkazovat na pravidla, jako v případě institucionálního rozhodčího 

řízení, nepůjde-li o rozhodčí řízení hybridní. Z tohoto důvodu musí strany při tvorbě rozhodčí 

doložky dbát zvýšené opatrnosti, neboť v případě opomenutí úpravy určité záležitosti 

v rozhodčí doložce nebude pravidel, která by takovouto situaci řešila. Vzhledem k tomu, že 

úprava chybějící v rozhodčí doložce bude většinou objevena až při vzniku samotného sporu 

mezi stranami, nebude již s největší pravděpodobností možno dosáhnout takového 

kompromisu, kterého strany mohly dosáhnout při její tvorbě. Příprava rozhodčí doložky, pro 

rozhodčí řízení ad hoc bez inkorporace některých z ustálených pravidel pro rozhodčí řízení 

tak bude bez pochyb podstatně větší výzvou s mnohými nástrahami a úskalími, které je třeba 

mít neustále na mysli.51 

Na pomezí pak můžeme nalézt neinstitucionální rozhodčí řízení, která však mají na základě 

vazby vytvořené stranami vztah k některé ze stálých rozhodčích institucí. Strany rozhodčího 

řízení mohou například řízení podřídit pravidlům rozhodčí instituce za předpokladu, že se 

řízení nebude odehrávat před touto institucí (jako například UNICITRAL Arbitration Rules) 

nebo stanovit instituci, která bude řízení vést v případě, že strany se nebudou schopny 

domluvit a stanovit rozhodce pro řízení ad hoc. Takovéto rozhodnutí však může být do značné 

míry dvojsečné a to z toho důvodu, že pravidla vydávaná ustálenými rozhodčími institucemi 

jsou povětšinou sestavována právě pro řízení, které je touto institucí vedeno. Pravidla tak 

předpokládají spolupůsobení osob v rámci hierarchie soudu či úkony administrativy, kterými 

ad hoc řízení nedisponuje. Je tak na místě pravidla před jejich zavlečením do ad hoc řízení 

adekvátně upravit. Dané „hybridní rozhodčí řízení“ je pak řízením ad hoc do té míry, že není 

instituce, která by byla nápomocna stranám při aplikaci svých vlastních pravidel, jejichž 

použití je možné jen přiměřeně povaze řízení. Dalším rizikem může být strana, která odkaz na 

pravidla některého ze stálých rozhodčích soudů pochopí jako institucionální řízení a zažaluje 

případný spor před touto institucí. Takováto vada řízení však může být souhlasem stran 

                                                 
51 Vzory standardních a modelových doložek rozhodčí řízení ad hoc tvoří Přílohu č. 2. 
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zhojena. Za jistý druh hybridního řízení by byl případ, kdy by bylo rozhodčí řízení ad hoc 

vedeno v prostorách některého ze stálých rozhodčích soudů za účelem využití 

administrativního zázemí, které jinak rozhodčí řízení ad hoc postrádá. V posledních letech se 

sice začalo objevovat čím dál více arbitrážních center založených soukromoprávním úkonem, 

usilujících o status rozhodčího soudu tím, že naplní alespoň některé z podmínek stálých 

rozhodčích soudů vyžadovaných z pohledu české legislativy. V české právní praxi se však 

ustálil názor odmítající tuto možnost a arbitrážní centra jsou považována jen za jakási servisní 

centra pro rozhodce ad hoc. 

Lze shrnout, že ad hoc arbitrážní řízení bude povětšinou vhodné pro určité smluvní vztahy, 

kdy strany mají mezi sebou dobré obchodní vztahy a jsou vyspělými obchodními partnery 

s dobrým právním zázemím. Tento typ řízení je však nevhodný pro strany postrádající 

zkušenosti s rozhodčím řízením a v případě méně zkušených rozhodců. To je jedním 

z důvodů, proč je institucionální řízení bezpečnějším a více výkonným způsobem řešení 

případných sporů. 

6.1.3 Výhoda stanovení pravidel řízení 

Důležitou výhodou institucionalizovaných rozhodčích řízení je skutečnost, že si strany 

tradičně výběrem rozhodčí instituce zvolí i pravidla, která budou při případném řízení použita. 

Tím se řízení dostává pod pravidla, která jsou vyzkoušena v praxi. O pravidlech 

institucionálních rozhodčích soudů bude pojednáno níže. 

V případě, že si strany v rozhodčí smlouvě procesní předpisy nezvolí, budou k jejich výběru 

oprávněni zpravidla rozhodci. Ti však musí vždy postupovat tak, aby o předmětu sporu 

rozhodli co nejrychleji. Opomenutím procesních pravidel však strany riskují i opomenutí 

základních prvků rozhodčí doložky a tím vznik neřešitelné situace a jakési slepé uličky, do 

které se může rozhodčího řízení dostat. V takovém případě pak je zapotřebí intervence soudu 

a tím zkombinování nevýhodných aspektů z obou uváděných řízení (soudního a rozhodčího). 

Samotný fakt neexistence stálého sídla ad hoc rozhodčího soudu zapříčiňuje problematičnost 

tvrzení týkajících se navazování na legis fori. 

6.1.4 Podpora a služby 

Zřejmým rozdílem mezi institucionalizovaným řízením a řízením ad hoc je, že jen první 

z nich je tradičně schopno poskytnout stranám sporu administrativní zázemí. Administrativní 

aparát vyřizuje potřebnou korespondenci pro rozhodčí řízení, překlady písemností a tlumočení 
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ústních jednání, vyhotovuje zápisy z jednání a rozhodčí nálezy, včetně jejich ověřených kopií, 

zajišťuje příslušné platby a poskytuje zázemí v podobě jednacích místností. 

V případě, kdy strany případného sporu mají zkušenosti s mezinárodním obchodem 

a spoluprácí, bude tento servis zajišťovaný rozhodčí institucí považován za užitečný, nikoli 

však stěžejní. Strany by v takovémto případě měly být schopny zajistit tyto základní věci 

sami. Zkušenost stran a jejich ochota spolupráce však nebude povětšinou patrna do samotného 

začátku sporu.  

Na druhou stranu pak v případě, kdy strany nemají zkušenost s řešením mezinárodních sporů, 

resp. sporů s mezinárodním prvkem, anebo v případě, kdy strany nemají stejné postavení, pak 

bude nejspíše účelné, ne-li slabší stranou vyžadované, aby byla administrace řízení 

zajišťována příslušnou rozhodčí institucí. 

6.1.5 Pružnost 

Rozhodčí řízení ad hoc je považováno za více flexibilní než řízení, které je 

institucionalizováno. Tato výhoda je však po většinou považována za bezvýznamnou. Přesto, 

že strany institucionálního řízení musí dodržovat procesní náležitosti stanovené institucí, před 

níž řízení probíhá, je třeba zohlednit skutečnost, že si strany mohou ve značné šíři upravit své 

poměry během řízení a to do té míry, do které jsou schopny mezi sebou dosáhnout konsensu. 

6.1.6 Riziko komplikací v průběhu řízení 

Jistou nevýhodou ad hoc rozhodčího řízení jsou komplikace, které mohou být zapříčiněny 

nespolupracující stranou a to obzvláště v té části řízení, než dojde ke jmenování rozhodců. 

K průtahům pak může docházet i v řízení samotném a to obzvláště v případě, kdy se 

nespolupracující strana spolčí s jí jmenovaným rozhodcem, který ji k daným průtahům 

v řízení poskytne prostor. 

V ad hoc řízení pak po většinou půjde o případ, kdy odpůrce (žalovaný) bude záměrně 

zdržovat řízení procesními námitkami,52 kterými se bude snažit dohnat navrhovatele 

(žalobce), aby se obrátil na soud. Je třeba si uvědomit, že zájem navrhovatele, který se snaží 

zahájit rozhodčí řízení, bude přednostně na řešení sporu právě před rozhodci, nikoli soudem. 

V případě institucionálního rozhodčího řízení budou strany tradičně hlídány rozhodčí 

institucí, popřípadě jejími pravidly, která budou stanovena tak, aby k daným průtahům 

navzdory pokusům jedné ze stran řízení nedocházelo. 

                                                 
52 Po většinou se bude jednat o opakované prodloužení lhůty ke jmenování rozhodce nebo předsedajícího 
rozhodce anebo námitku strany, že ji nebylo doručeno řádné oznámení o zahájení řízení. 
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Možnost průtahů tak v praxi představuje jeden z hlavních důvodů, proč je stranami 

upřednostňováno institucionální rozhodčí řízení před řízením ad hoc. Argumentace průtahy 

v řízení je však bezpředmětná v případě, kdy strany řízení mají vzájemnou důvěru v rychlém 

a bezproblémovém řešení případného sporu. Především půjde o případy dlouhé a trvalé 

spolupráce mezi stranami, kde by účelové vytváření komplikací mohlo zapříčinit zničení 

perspektivních obchodních vztahů mezi danými obchodními partnery. Dále by se mohlo 

jednat o případy, kdy by řešení sporu prostřednictvím rozhodčího řízení bylo především 

v zájmu odpůrce než navrhovatele. 

Významné komplikace mohou nastat v případě, kdy je rozhodčí řízení ad hoc rozhodováno 

jediným rozhodcem, který zemře nebo pozbude způsobilosti k výkonu jeho funkce. „Tím 

zpravidla zaniká rozhodčí smlouva a rozhodčí řízení nemůže být ukončeno vydáním 

rozhodčího nálezu.“53 U institucionálního rozhodčího řízení k takovéto situaci dojít nemůže, 

neboť v případě úmrtí rozhodce bude k projednání a dokončení sporu zpravidla oprávněn 

rozhodce jiný. 

6.1.7 Vykonatelnost 

Vzhledem k tomu, že není možno jakkoli porovnat úspěšnost vykonatelnosti rozhodčích 

nálezů vydaných v rámci institucionálního rozhodčího řízení s rozhodčími nálezy ad hoc, a 

s přihlédnutím k faktu, že ve více než 100 zemích, které se staly stranami Newyorské úmluvy, 

nelze přikládat rozhodčímu nálezu opatřenému puncem institucionální rozhodčí instance 

jakoukoli hmatatelnou výhodu. Přesto však bude rozhodčí nález vydaný ustálenou rozhodčí 

institucí, jakou je například ICC, dávat svému držiteli usilujícímu o jeho vykonání větší míru 

sebejistoty než nález vydaný jednotlivými rozhodci nebo popřípadě rozhodcem jediným. 

Je třeba mít na vědomí, že rozhodčí soud při ICC přezkoumává rozhodčí nálezy vydávané pod 

jeho záštitou před jejich vydáním z hlediska jejich úplnosti, souladu s Pravidly ICC, 

rozhodným národním právem a vnitřní nerozpornosti.54 Instituce zajišťující výkon takovéhoto 

nálezu tím má jistotu, že nález nebyl přezkoumán jen rozhodci, kteří jej vydali, ale i 

rozhodčím soudem při ICC. Přesto, že takováto revize je na poli mezinárodních rozhodčích 

řízení poměrně unikátní, je třeba si uvědomit, že rozhodčí nález vydaný rozhodci pod záštitou 

uznávané instituce bude pro vykonávající soud při nejmenším zárukou, že byl nález vydán na 

základě řízení podle v praxi prověřených pravidel. 

                                                 
53 RŮŽIČKA, K. Mezinárodní obchodní arbitráž, I. vydání první, Praha: PROSPEKTUM, 1997, str. 23. 
54 Článek 27 Pravidel ICC. 
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6.1.8 Náklady 

Náklady rozhodčího řízení se zpravidla skládají z dvou položek a to administrativního 

poplatku placeného rozhodčí instituci, v případě, že se jedná o řízení institucionální a 

honorářů jednotlivých rozhodců. Zatímco administrativní poplatek je určen již před začátkem 

řízení a jeho výše je odvislá od celkové částky sporu, honorář jednotlivých rozhodců může být 

určen jak výše uvedeným způsobem, tak dohodou mezi daným rozhodcem a stranami sporu. 

Výhodou rozhodčího řízení ad hoc je skutečnost, že strany nemusí platit administrativní 

poplatek. Na druhou stranu však administrativní poplatek bude ve většině případů, které jsou 

řešeny na poli mezinárodní arbitráže, představovat zanedbatelnou položku vedle ostatních 

nákladů s arbitráží spojených, jako poplatky advokátů a rozhodců samotných. Poplatky jsou 

většinou určovány na tzv. ad valoram základě. Náklady spojené s rozhodčím řízením tak 

mohou jen stěží představovat adekvátní důvod pro rozhodování mezi rozhodčím řízením ad 

hoc a řízením institucionalizovaným. 

Rozdílné však mohou být platby, které jsou placeny jednotlivým rozhodcům. Zatímco u 

rozhodčích řízení ad hoc přichází v úvahu platit rozhodce na základě hodinové, popřípadě 

denní sazby, rozhodci při institucionálním řízení budou placeni poplatkem za celé řízení, 

který může být v důsledku nižší než suma, která by byla rozhodci vyplacena na základě 

hodinové/denní sazby. Paušální poplatky jsou pak tradičně stanovovány na základě ad 

valoram metody, kdy se výše poplatku určuje v závislosti na výši částky, která je předmětem 

řízení. Dle článku 31 odstavce 2 Pravidel ICC mohou být poplatky placené rozhodcům 

rozhodčím soudem přímoúměrně sníženy nebo zvýšeny v závislosti na obtížnosti a délce 

případu. Nakonec tak může být fixní poplatek placený rozhodci v rámci institucionálního 

řízení výhodnější než případné nezaplacení administrativního poplatku při řízení ad hoc. 

V neposlední řadě je pak nezbytné připomenout, že řízení ad hoc bude povětšinou začínat 

právě jednáními o sazbách, které budou placeny rozhodcům, zatímco při institucionálním 

řízení budou platby rozhodnuty příslušnou institucí.55 

6.1.9 V případě již existujícího sporu 

V případě již probíhajícího sporu, který se strany rozhodly podřídit rozhodčímu řízení na 

základě rozhodčí smlouvy (submission agreement), jsou nevýhody rozhodčího řízení ad hoc 

zahlazovány a výhody naopak zdůrazňovány. Je to především proto, že strany, které jsou 

schopny při již probíhajícím sporu uzavřít rozhodčí smlouvu, budou po většinou pokládány za 

                                                 
55 Příloha III Pravidel ICC, Příloha Pravidel LCIA týkající se nákladů řízení. 
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strany, které chtějí nalézt smírné řešení, v tomto případě v podobě rozhodčího řízení. 

V takovém případě bude otázka možného zdržování a záměrného prodlužování řízení odpůrce 

bezpředmětná. Dále pak vzhledem ke znalosti sporné otázky zúčastněnými stranami nebude 

potřeba pravidel rozhodčí instituce jako záchytné bezpečnostní sítě. „I tak může rozhodčí 

smlouva vést k pohromě a to právě v případě přílišné konkretizace nebo v případě, kdy dojde 

ke změně okolností (například ve vztahu k časovým lhůtám).“56  

6.2 Tradiční řízení a řízení on line 

Vývoj moderních technologií nezasáhl jen každodenní život člověka, ale i rozhodčí řízení. 

Nových komunikačních technik začalo být využíváno i v průběhu rozhodčího řízení 

prostřednictvím elektronické komunikace na všech úrovních řízení, tedy od podání žaloby až 

po samotné vydání rozhodčího nálezu. V samotném řízení pak zásada ústnosti a osobního 

projednání sporu byla zatlačena do ústraní a řízení se začalo upírat spíše k listinným důkazům 

a písemným podáním. 

I přes podporu on-line způsobu řízení, řadu ambiciózních projektů a fakt, že „řada rozhodčích 

institucí nabízí tuto formu projednání sporu, s výjimkou oblasti rozhodování sporů o domény, 

nebyl zaznamenán prozatím žádný výrazný boom v projednávání sporů on-line.“57 

Z hlediska dispozitivnosti rozhodčího řízení lze říci, že na základě dohody stran není tento 

způsob řešení sporů vyloučen. 

Jedním ze stálých rozhodčích soudů poskytujících možnost on-line řízení je RSHAK. Tam, 

kde se strany dohodly, mají možnost rozhodnout spor prostřednictvím internetu s využitím 

„administračního místa“, kterým je internetová adresa RSHAK. Prostřednictvím 

administrativního místa je zahájeno samotné řízení a zaplaceny poplatky s řízením spojené. 

Následuje zřízení speciální internetové stránky u administrativního místa, která slouží jako 

sudiště pro vedení určitého konkrétního sporu a úkony v něm prováděné. Za místo vydání 

rozhodčího nálezu je považováno sídlo RSHAK. V případě, kdy některý z účastníků není 

schopen po technické stránce pokračovat v řízení, může rozhodce rozhodnout, že řízení bude 

nadále vedeno v tradiční podobě. 

                                                 
56 FRIEDLAND P. Arbitration Clauses for Internatinal Contracts New York: Juris Publishing, Inc., 2000, str. 
28. 
57 ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, 
Wolters Kluwer, 2008, str. 75. 
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6.3 Výběr instituce zajišťující rozhodčí řízení 

Při výběru mezinárodní rozhodčí instituce je třeba zohlednit několik aspektů, a to (i) případné 

výhody a nevýhody v jednotlivých pravidlech daných institucí, (ii) schopnost a angažovanost 

dané instituce ve vztahu ke jmenování rozhodců, (iii) zkušenost a schopnost administrativních 

pracovníků dané instituce, (iv) případná reputace dané instituce z pohledu jejího možného 

vlivu při výkonu rozhodčího nálezu, (v) poplatky spojené s rozhodčím řízením a to jak 

administrativní, tak poplatky placené jednotlivým rozhodcům a (vi) v neposlední řadě 

vhodnost zvolené instituce z geografického hlediska. 

Je nutné však dopředu upozornit, že takovéto srovnání je vždy pouze teoretické, neboť 

praktického významu se mu dostává až při zohlednění jednotlivých okolností konkrétního 

případu. 

6.3.1 Výběr se zohledněním pravidel dané instituce 
Vzhledem k  ustálené rozhodovací praxi předních mezinárodních institucí by se dalo říci, že 

rozdíly mezi pravidly jednotlivých institucí jsou z celkového pohledu téměř bezvýznamné. 

Jejich významnost narůstá až při zaměření na určité detaily. 

Tak například pravidla LCIA mají jako jediná přesně určené místo řízení, při jeho absenci 

v rozhodčí smlouvě je jím Londýn. Naproti tomu dle ustanovení článku 14 Pravidel ICC a 

článku 13 Pravidel AAA je v takovém případě místo, kde se bude řízení konat, vybráno na 

základě celkových okolností případu, nebo místo které budou považovat za vhodné. 

Dalším rozdílem, který lze v uvedených pravidlech nalézt je skutečnost, že pouze pravidla 

LCIA obsahují ve svém článku 30 odst. 1 povinnost mlčenlivosti, která se nevztahuje pouze 

na rozhodce, ale i na strany samotné. Pravidla LCIA nadto ve svém článku 22 odstavci 1 

písmeno h) umožňují, aby rozhodčí tribunál na základě návrhu jedné ze stran umožnil třetí 

straně vstoupit do řízení, jakožto straně sporu. Takovéto přistoupení je umožněno na základě 

písemného souhlasu účastníka řízení, který přistoupení třetí strany navrhuje a souhlasu 

samotné přistupující strany. Souhlas ostatních účastníků řízení není zapotřebí. 

Naproti tomu při řízení před ICC dochází, jak uvedeno výše, v souladu s článkem 27 Pravidel 

ICC ke kontrole rozhodčího nálezu před jeho vydáním. Ačkoli k revizi rozhodčích nálezů 

může docházet i při jednání před ostatními institucemi, liší se revize při řízení před ICC 

zejména v tom, že předmětný nález je revidován rozhodčím soudem při ICC. Tento rozhodčí 

soud při ICC je složen ze zkušených odborníků v oblasti mezinárodní arbitráže a přijímá 
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významná administrativní rozhodnutí v rámci ICC58. Na rozdíl od sekretariátu ICC jeho 

členové nejsou v zaměstnaneckém poměru k ICC. Nález je pak přezkoumáván zejména 

z hlediska jeho vykonatelnosti, vnitřní nerozpornosti a souladu s Pravidly ICC. 

Zajímavým a zcela ojedinělým je pak článek 18 Pravidel ICC. Tato pravidla jako jediná 

upravují takzvané „Podmínky a reference“ (v anglickém jazyce „Terms and Reference“). 

Jedná se dokument připravovaný stranami řízení a rozhodci na jeho samotném počátku. 

V dokumentu by měly být identifikovány strany řízení, jejich zástupci, nároky, které 

jednotlivé strany uplatňují společně s určením jejich rozsahu, popřípadě sporné otázky, které 

by měly být vyřešeny. Dokument by měl dále obsahovat místo, ve kterém se bude rozhodčí 

řízení konat a procesní právo pro řízení rozhodné. Nadto je možné, aby si strany domluvily, 

že řízení bude vedeno zásadou ambialble compositeur nebo ex aequo et bono. Původně bylo 

jako součást tohoto dokumentu požadováno také určení sporných otázek, které mají být 

vyřešeny. Po kritikách, kdy bylo toto ustanovení označeno jako kontraproduktivní s ohledem 

na skutečnost, že rozsah rozhodovaného sporu náleží do pravomoci rozhodců, bylo ustanovení 

v roce 1998 po revizi Pravidel ICC změněno. Nově tak Pravidla stanoví, že Podmínky a 

reference mohou obsahovat „seznam sporných otázek, které mají být vyřešeny, pokud 

takovýto seznam nebude Rozhodčí Tribunál považovat za nevhodný“.59 Takovýto postup, ke 

kterému dochází na začátku samotného řízení, by měl sloužit především ke zjištění a určení 

sporu. Dokument obsahující Podmínky a reference je pak následně odsouhlasen a podepsán 

rozhodčím tribunálem a jako takový by neměl být následně měněn. Strany pak nemohou 

v řízení uplatňovat nové nároky a protinároky, které by spadaly mimo rámec vymezený 

Podmínkami a referencemi, ledaže by bylo jejich uplatnění schváleno rozhodčím tribunálem. 

Ten v takovémto případě bude zvažovat podstatu daných nároků a protinároků, společně se 

stadiem, v jakém se řízení nachází a ostatními souvisejícími okolnostmi. Ve své podstatě se 

jedná o zanesení institutu koncentrace řízení do mezinárodní obchodní arbitráže. 

6.3.2 Postavení instituce s ohledem na jmenování rozhodců 
V případě, kdy si strany z nějakého důvodu nebudou schopny jmenovat rozhodce, jak bylo 

původně předpokládáno, budou tito rozhodci jmenováni institucí, pod jejíž záštitou má řízení 

                                                 
58 V rámci ostatních uvedených institucí jsou administrativní rozhodnutí přijímána zásadně příslušnými 
sekretariáty v konzultaci s právním oddělením nebo právním poradcem dané instituce. 
59 Článek 18 odst. 1 písm. d) Pravidel ICC stanoví, že dokument, vypracovávaný rozhodčím senátem jako soupis 
sporných otázek, bude mimo jiné obsahovat „seznam otázek, jimiž se bude rozhodčí senát zabývat, pokud 
rozhodčí senát nepovažuje takový přehled za nevhodný“. 
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probíhat.60 Další možností by pak byl případ, kdy je dopředu předpokládáno, že instituce bude 

jmenovat předsedajícího rozhodce. 

Takovouto skutečnost by měly smluvní strany pečlivě zvážit a do svých úvah zahrnout 

faktory jako jsou kritéria, dle kterých daná instituce rozhodce tradičně vybírá (např. 

národnost, odbornost, právní vzdělání, …), seznam kandidátů, ze kterých daná instituce 

rozhodce vybírá a v neposlední řadě i obecné povědomí o tom, jak vhodné či nevhodné 

rozhodce daná instituce zvolila v minulosti. „Rozhodčí soud při ICC má díky jejím národním 

komisím po celém světě široce členěnou síť informací o jednotlivých kandidátech a rozsáhlou 

zkušenost při jmenování rozhodců vhodných pro mezinárodní spory. LCIA a AAA jsou také 

institucemi s mezinárodním přístupem, co se týče jejich jmenovací praxe. Ostatní instituce, 

jako SCC, pak obvykle jmenují jako předsedajícího rozhodce občana státu, kde je rozhodčí 

řízení umístěno.“61 V praxi AAA je navíce ustálen jakýsi hybridní model, kdy strany řízení 

hrají roli i v případě, kdy je rozhodce jmenován AAA a to tak, že je jim poskytnut seznam 

kandidátů a každá ze stran má z nich možnost vybrat v preferenčním pořadí určitý počet. 

6.3.3 Administrativní zázemí 
Úřední aparát některých institucí, jako je například ICC, je do značné míry složen z právníků 

oblasti mezinárodního práva ovládajících několik jazyků. V takovém případě je pak úřednický 

aparát nápomocen v mnoha věcech týkajících se probíhajícího řízení, jako například platby, 

komunikace, ustanovování rozhodčího senátu, zahájením řízení, zabezpečení kontaktu mezi 

stranami a potenciálními rozhodci, ale i v otázkách samotného výkladu pravidel dané 

instituce. Úroveň administrativního aparátu má pak bez pochyb vliv na časovou a finanční 

náročnost celého řízení. 

6.3.4 Pověst a vykonatelnost 
V průběhu času si na poli mezinárodní arbitráže vybudovaly některé rozhodčí soudy 

významnou reputaci, která stranám sporu poskytuje jistou míru důvěry co do vykonatelnosti 

rozhodčích nálezů vydávaných pod jejich záštitou. Jedná se především o rozhodčí soud ICC, 

který jako jediná instituce přezkoumává rozhodčí nálezy vydávané pod jeho záštitou z 

pohledu jejich úplnosti, souladu s Pravidly ICC, rozhodným právem a vnitřní konsistencí. K 

přezkoumání dochází předtím, než je příslušný rozhodčí nález vydán. Skutečnost, že je 

rozhodčí nález přezkoumáván rozhodčím soudem ICC však v žádném případě neznamená, že 

by nález byl tímto soudem vydán. Vyjádření rozhodčího soudu ICC k výše uvedeným 

                                                 
60 Článek 8 Pravidel ICC, článek 5 Pravidel LCIA, článek 6 Pravidel AAA, § 21 Pravidel RSHAK. 
61 FRIEDLAND P. Arbitration Clauses for Internatinal Contracts New York: Juris Publishing, Inc., 2000, str. 31 
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vlastnostem rozhodčího nálezu je pro rozhodce samotné pouze jakýmsi doporučeným 

postupem, popřípadě návrhem změn. Soudu, povolanému k výkonu takovéhoto rozhodčího 

nálezu, je pak poskytnut komfort v tom, že nález nebyl potvrzen pouze rozhodci samými, ale i 

rozhodčím soudem ICC. 

6.3.5 Výběr rozhodčí instituce z pohledu výběru místa rozhodčího řízení 
Při výběru je třeba zohlednit zkušenosti a znalost regionu danou rozhodčí institucí, která může 

mít značný vliv na případné probíhající řízení. Z tohoto pohledu tak bude s největší 

pravděpodobností neúčelné zvolit si SCC pro rozhodčí řízení konané mimo Švédské 

království s jiným rozhodným právem než je právo švédské. I přesto, že SCC je schopna 

takovéto řízení konané mimo území Švédského království zprostředkovat, bude pro takový 

spor ve většině případů více výhodné zvolit ICC. Naproti tomu bude SCC tradičně 

nejvhodnější institucí zajišťující rozhodčí řízení v případech s rozhodným právem Švédského 

království. Stejný přístup by pak bylo na místě zvolit například u Singapore International 

Arbitration Centre. 

Vždy je tak třeba zvážit výhody a nevýhody univerzality institucí jako je ICC a speciality 

„lokálních institucí“ zajišťujících rozhodčí řízení. Samozřejmě není možné označit nejlepší 

mezinárodní rozhodčí instituci, neboť výběr bude vždy záviset do značné míry na specifikaci 

konkrétního případu.  

Vzhledem k rozmanitosti mezinárodního rozhodčího řízení a značnému počtu institucí 

schopných zprostředkovat dané řízení lze jako příkladné možnosti uvést: 

- International Chamber of Commerce 

- London Court of International Arbitration 

- American Arbitration Association 

- Stockholm Chamber of Commerce 

- Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky 

- German Institution of Arbitration 

- International Arbitration Center of the Austrian Federal Economic Center 

- China International Economic and Trade Arbitration Commission 

- Hong Kong International Arbitration Centre 

- Singapore International Arbitration Centre 
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6.4 Výběr místa rozhodčího řízení 

Výběr místa rozhodčího řízení je jednou z nejpodstatnějších otázek, na kterou je třeba při 

vytváření rozhodčí doložky odpovědět. „Místo ve smyslu právním je obvykle místo stranami 

určené v rozhodčí smlouvě jako místo zasedání rozhodčího soudu, respektive sídlo 

rozhodčího soudu.“62 Obvykle, nikoli však výlučně, se bude jednat o místo slyšení, pokud se 

bude v rámci řízení uskutečňovat. Volba místa rozhodčího řízení je stěžejní jak z pohledu 

právního, tak praktického. Jeho jednotlivé aspekty jsou pak rozebrány níže. 

Na výběr sudiště má vliv několik právních i mimoprávních faktorů, jako například kvalita 

rozhodců, administrativy, rychlost a obtížnost získání rozhodčího nálezu, obtížnost výkonu a 

uznání rozhodčího nálezu, postoj a přístup daného státu k rozhodčímu řízení. Jako 

mimoprávní faktory lze uvést geografické a ekonomické aspekty, dopravní dostupnost a 

přístup k případným svědkům a důkazům. Místo rozhodčího řízení by tak mělo být pokud 

možno stejně výhodné pro všechny strany případného sporu. V praxi však bude jeho výběr do 

značné míry ovlivněn stranou, která má při uzavírání smlouvy silnější pozici. 

Místo rozhodčího řízení může být určeno několika způsoby. Prvním z nich je dohoda stran, 

při které by rozhodčí doložka měla obsahovat alespoň identifikaci státu a obce, kde má být 

řízení konáno. Takováto dohoda, učiněná mezi stranami, je účinná nejen pro strany samotné, 

ale i pro rozhodce v daném řízení vystupující. Dohoda stran však nemusí být vždy výslovná, 

neboť k volbě místa řízení může dojít, aniž by jej strany výslovně uvedly v rozhodčí smlouvě, 

a to především v případě, kdy se strany rozhodly podrobit případné řízení 

institucionalizovanému rozhodčímu řízení. V takovém případě není výjimkou, že pravidla 

těchto institucí obsahují místo, kde má být řízení konáno, nestanoví-li si strany jiné. 

Může však nastat i situace, kdy nebude stranami zvoleno místo rozhodčího řízení, ani nebude 

možné rozhodčí řízení určit na základě pravidel rozhodčí instituce. V takovém případě, kdy 

strany z nějakého důvodu opomenuly v rozhodčí smlouvě místo rozhodčího řízení určit, bude 

následující postup záležet na druhu rozhodčího řízení, který strany smlouvou zvolily. Při 

institucionálním rozhodčím řízení bude místo řízení zvoleno vybranou institucí. Na danou 

volbu pak budou mít vliv faktory jako je národnost stran, zvolené hmotné právo předmětu 

sporu a jiné. Jednotlivé instituce povětšinou mají svou ustálenou praxi v nahrazování vůle 

stran ohledně místa rozhodčího řízení. Dle Pravidel ICC určí rozhodčí senát místo rozhodčího 

řízení v případě, že se na něm strany nedohodnou. Vybráno může být jakékoli místo, které 

                                                 
62 ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, 
Wolters Kluwer, 2008, str. 208. 
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bude rozhodčí senát považovat za vhodné.63 Dle Pravidel LCIA bude upřednostněn Londýn, 

avšak při zohlednění všech okolností a umožnění stranám se k místu řízení vyjádřit a 

popřípadě navrhnout místo vhodnější.64 AAA při výběru místa zvažuje všechny předměty 

sporu stran a okolnosti daného řízení.65 V případě, kdy si strany zvolily rozhodčí řízení ad 

hoc, bude místo rozhodčího řízení určeno dle procesních norem dopadajících na dané 

rozhodčí řízení.66 Dle českého právního řádu v případě, „jestliže se strany nedohodnou na 

postupu v řízení, je tento postup, resp. podle jakého procesního práva se má postupovat, určen 

samotnými rozhodci.“67 Bude-li následně rozhodčí řízení vedeno v souladu s českým ZRŘ, 

bude místo rozhodčího řízení vybráno rozhodci.68 Z hlediska aplikace ZRŘ bude mít určení 

místa rozhodčího řízení dále význam i v tom, zda se rozhodčí řízení koná na území České 

republiky, či nikoli, neboť pouze v případě, kdy se rozhodčí řízení bude konat na území České 

republiky, bude možno aplikovat v řízení ZRŘ jako celek a tak jen v těchto případech bude 

možné například jmenovat rozhodce obecným soudem v případě, kdy nedošlo k dohodě stran. 

V případě, kdy bude rozhodčí řízení konáno mimo území České republiky, užije se ZRŘ jen 

v případě, kdy je tak v něm výslovně stanoveno, například při posuzování arbitrability 

v zahraničí rozhodnutých sporů. Rozhodčí řízení pak bude řízeno dle zásady lex fori, tedy 

právním řádem státu, ve kterém se řízení koná.  

V neposlední řadě bude místo rozhodčího řízení důležité i pro rozhodce samotné, neboť bude 

jedním z aspektů, které budou zvažovat při rozhodování, zdali případ přijmout nebo ne. 

V případě řízení před rozhodčím senátem by mělo být místo rozhodčího řízení představující 

volbu stran zohledněno i při volbě předsedajícího rozhodce, neboť bude více než účelné, aby 

alespoň jeden z rozhodců byl občanem tohoto státu a to především pro znalost místního práva, 

trhu a dalších poměrů. 

6.4.1 Povaha řízení, interference a podpora soudu 
Výběr místa rozhodčího řízení má vliv na to, zdali je řízení považováno za domácí nebo 

mezinárodní. S povahou řízení je přímo spojena realizace nebo nerealizace pomocné 

a kontrolní funkce soudů místa rozhodčího řízení. Soudy státu místa rozhodčího řízení mohou 

                                                 
63 Článek 14 Pravidel ICC. 
64 Článek 16 odst. 1 Pravidel LCIA. 
65 Článek 13 Pravidel AAA. 
66 Za procesní normy budou v tomto případě považována buďto pravidla zvolená stranami pro dané rozhodčí 
řízení nenormativní povahy, jako například pravidla vytvořená stranami přímo pro jejich řízení nebo pravidla 
vydávaná jednotlivými rozhodčími institucemi, pokud si je strany zvolily. 
67 RŮŽIČKA, K. Mezinárodní obchodní arbitráž, I. vydání první, Praha: PROSPEKTUM, 1997, str. 17. 
68 Český právní řád tuto situaci řeší v §17 ZRŘ tím, že místo rozhodčího řízení bude zvoleno rozhodci, 
popřípadě rozhodcem, s přihlédnutím k oprávněnému zájmu stran. Takto vybrané místo by pak mělo oběma 
stranám poskytovat stejnou možnost a příležitost uplatňovat jejich práva. 
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řízení ovlivnit v mnoha směrech a to jak kladně, tak záporně. Soudy budou zasahovat do 

rozhodčího řízení především v podobě postoupení nebo odnětí věci rozhodčímu soudu, 

jmenování rozhodců, nedošlo-li k jejich řádnému jmenování v souladu s rozhodčí smlouvou,69 

provádění procesních úkonů nebo nařízení předběžného opatření.  

6.4.2 Rozhodné právo 
Určení místa rozhodčího řízení má dopad na rozhodné právo a to na procesní pravidla, kolizní 

normy, respektive mezinárodní právo soukromé a tím i na samotné hmotné právo sporu, 

veřejné právo a způsob jeho uplatnění nebo zohlednění a případný dosah evropského práva. 

Z hlediska vlivu místa řízení na rozhodné právo je nezbytné vycházet ze samotného náhledu 

na rozhodčí řízení jako celek. V případě teritoriálního přístupu znamená výběr sudiště i výběr 

právních norem dále určujících meze volnosti stran a rozhodců. Podle smluvního přístupu 

nebude volba místa rozhodčího řízení nutně znamenat volbu právních norem a rozhodnutí 

bude ponecháno na stranách sporu nebo přímo na rozhodcích. Otázce rozhodného práva je 

dále věnována samostatná následující kapitola této práce, která tuto tematiku rozebírá do 

větších podrobností. 

6.4.3 Právní účinky rozhodčího nálezu - vykonatelnost 
Při zkoumání vykonatelnosti rozhodčích nálezů je třeba zohlednit, zda-li byl rozhodčí nález 

vydán v zemi vázanou Newyorskou úmluvou. S přihlédnutím ke skutečnosti, že tato úmluva 

byla k dnešnímu dni přijata ve více jak 100 státech světa,70 nelze jinak, než doporučit 

neumísťovat místo rozhodčího řízení mimo signatářské státy, ledaže by k tomu měly strany 

obzvláště závažné důvody.  

Avšak i přesto, byl-li rozhodčí nález vydán v některém z členských států, nebude standard 

jeho uznání ve všech státech stejný. Značnou roli zde bude hrát možnost odepřít uznání a  

výkon nálezu z důvodu (i) jeho zrušení nebo odložení jeho výkonu příslušným orgánem země, 

v níž nebo podle jejíhož právního řádu byl vydán, popřípadě (ii) nemůže-li být předmět sporu 

předmětem rozhodčího řízení podle práva této (uznávající) země či v případě, kdy by (iii) 

uznání nebo výkon nálezu byl v rozporu s veřejným pořádkem této země.71 Výše uvedené 

důvody jsou totiž na rozdíl od ostatních důvodů uvedených v Newyorské úmluvě zcela 

                                                 
69 Jmenování rozhodců obecným soudem je dle § 9 ZRŘ možné v případě, kdy rozhodce není jmenován do 30 
dnů od doručení výzvy ke jmenování rozhodce druhou stranou nebo v případě, kdy v této lhůtě není jmenován 
předsedající rozhodce. Dále je pak obecný soud oprávněn jmenovat nového rozhodce v případě, kdy se 
jmenovaný rozhodce vzdá funkce rozhodce nebo nemůže tuto činnost vykonávat.  
70 Dle informací z dostupných internetových zdrojů se počet signatářů Newyorské úmluvy ustálil na 144 státech 
světa. Dostupné z http://www.newyorkconvention.org/new-york-convention-countries. 
71 Článek 4 odst. 1 písem. e) a článek 4 odst. 2 Newyorské úmluvy. 
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odvislé od právní úpravy jednak státu, kde byl rozhodčí nález vydán, respektive podle jehož 

právního řádu byl vydán, a právní úpravy země, ve které je jeho uznání nebo výkon 

požadován. Například k řešení otázky zrušení rozhodčího nálezu bude vždy příslušný soud 

určen právním řádem státu, v němž se rozhodčí řízení koná, stejně tak jako podmínky, za 

kterých lze rozhodčí nález zrušit, budou určeny právě tímto právním řádem. 

Strany, které si za místo rozhodčího řízení zvolí stát, jehož příslušné orgány příliš neuznávají 

mezinárodní rozhodčí řízení jako způsob řešení možného sporu anebo protežují vlastní státní 

příslušníky ve sporu s cizincem, riskují, že vydaný rozhodčí nález nebude vykonatelný jak v 

zemi, kde byl vydán, tak v jakémkoli jiném státě Newyorské úmluvy.  

Na odepření uznání a výkonu rozhodčího nálezu pak nemá vliv volba hmotného práva 

rozhodného pro spor učiněná stranami. Případný „střet“ orgánu státu příslušného k výkonu 

rozhodčího nálezu a arbitrážního řízení bude vždy řešen dle práva místa, kde k rozhodčímu 

řízení dochází, tedy lex arbitri. 

6.5 Volba práva rozhodčího řízení 

Volba práva rozhodčího řízení je bez pochyb jednou z nejdůležitějších částí tvorby rozhodčí 

smlouvy. Z hlediska volby práva rozhodčího řízení je nutno jednak rozlišovat procesní normy 

rozhodčího řízení, tedy normy, podle kterých bude řízení vedeno a dále hmotné právo 

předmětu sporu, dle kterého bude řešen samotný právní vztah mezi stranami řízení. Zprvu 

rozsáhlá možnost stran v této oblasti je však také předmětem určitých omezení a to především 

z pohledu veřejného práva a veřejného pořádku, jejichž porušení může mít za následek 

odepření uznání a výkonu rozhodčího nálezu. 

6.5.1 Procesní normy rozhodčího řízení 

Procesními normami jsou myšlena pravidla, podle kterých mají rozhodci v řízení postupovat. 

„Smluvní strany často opomíjejí zvolit procesní normy, neboť si neuvědomují, že pokud není 

uvedeno jinak, je volbou rozhodného práva sporu zvoleno pouze rozhodné právo 

hmotněprávní povahy. Strany si tak neuvědomí, že při absenci výslovné volby procesních 

norem budou tyto normy zvoleny dle místa rozhodčího řízení bez ohledu na to, že rozhodným 

hmotným právem sporu bylo vybráno právo jiné jurisdikce.“72 Kromě procesních norem 

práva státu, na jehož území se má řízení konat, mohou být zvolena Pravidla UNCITRAL, řád 

určitého rozhodčího soudu nebo vlastní úprava stran týkající se postupu rozhodců. Otázkou 

                                                 
72 FRIEDLAND P. Arbitration Clauses for Internatinal Contracts New York: Juris Publishing, Inc., 2000, str. 
68. 
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v mezinárodním rozhodčím řízení však zůstává, zdali se volba procesních norem pohybuje 

v rámci rozhodného procesního práva v závislosti na teritoriálním přístupu nebo jestli mají 

strany možnost disponovat s procesními normami jako celkem. 

Podle teritoriálního pojetí je výběr sudiště stran současně i volbou procesní normy. Je tak 

zdůrazněna vazba mezi místem rozhodčího řízení a procesními normami daného státu. 

„Každé řízení konané na území státu i to, které obsahuje mezinárodní prvek, je v souladu 

s tímto názorem národním institutem a dopadá na něj národní právo státu, s nímž prokazuje 

teritoriální vazbu danou místem sídla či místem konání rozhodčího řízení. Pouze právní řád 

místa, kde se řízení koná, může „propůjčit“ rozhodčímu řízení a nálezu rozhodčího soudu 

právní účinky.“73 Aplikované procesní normy pak určují smluvním stranám rámec, v němž se 

mohou pohybovat. Tento přístup však do značné míry znamená omezení dispozice stran a 

rozhodců s řízením. 

Druhým pojetím je pojetí smluvní, kde místo konání řízení nepředurčuje, jaké procesní normy 

budou užity, a jejich výběr je tak ponechán do volné dispozice stran nebo rozhodců daného 

řízení. Vazby místa rozhodčího řízení na procesní normy, podle nichž je řízení vedeno, jsou 

tak minimální. 

Vedle základních přístupů pak lze navíc uvést delokalizaci rozhodčího řízení vycházející 

z popření výlučného postavení legis fori jako v mezinárodní obchodní arbitráži. Princip 

delokalizace se od smluvního principu liší především tím, že záměnu procesních norem musí 

umožňovat právě legis fori. Dalším principem je princip denacionalizace, který celkově 

popírá spojení mezinárodní obchodní arbitráže s jakýmkoli národním systémem. Princip 

denacionalizace se v oblasti hmotného práva projevuje například volbou lex mercatoria. 

Z hlediska českého právního řádu je rozhodčí řízení vedeno spíše zásadou lex fori s jistou 

modifikací uvedenou v ustanovení § 19 ZRŘ. Postup stran v řízení tak může být řízen 

dohodou stran, řádem rozhodčího soudu, který si strany zvolily nebo rozhodnutím 

předsedajícího rozhodce. Nejsou-li i přesto procesní normy zvoleny, bude řízení v souladu § 

19 odst. 2 ZRŘ vedeno rozhodci způsobem, který považují za vhodný tak, aby bylo stranám 

umožněno poskytnutí a uplatnění stejných práv.  

Izolovaný výklad § 19 ZRŘ by mohl vzbuzovat dojem úplné dispozice stran s postupem 

v řízení. S tím však nelze zcela souhlasit, bude-li totiž ZRŘ vykládán systematicky, je tato 

možnost do jisté míry vyloučena. Při uplatnění norem mimo teritorium státu by toto 

ustanovení totiž mělo být zařazeno do páté částí, která upravuje poměr k cizině. Otázku 

                                                 
73 ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, 
Wolters Kluwer, 2008, str. 211. 
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procesních norem však tato část neobsahuje. Ustanovení by tak mělo být vykládáno v souladu 

s českým právem tak, že například dohoda stran dle §19 ZRŘ by měla být omezena 

kogentními normami českého procesního práva. Volba stran je tak limitována předpokladem 

přiměřeného použití OSŘ v souladu s ustanovením § 30 ZRŘ. Problematický však je výklad 

termínu přiměřené. Bezesporu by se nemělo jednat o mechanické použití norem OSŘ tam, 

kde postup není upraven stranami nebo rozhodci. Současně by měla být zohledněna rozdílnost 

obou řízení, tedy jak řízení rozhodčího, tak řízení před obecnými soudy, a s tím i obecné 

zásady, na kterých tato řízení stojí. Ustanovení OSŘ by měla být přiměřeně použita v rámci 

obecných zásad rozhodčího řízení. Takovýto závěr je podpořen i tvrzením Nejvyššího soudu 

České republiky, který rozhodl, že „z použití termínu přiměřeně vyplývá, že rozhodčí řízení 

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

mechanicky. Ono přiměřené znamená především zohlednění obecných zásad, na nichž stojí 

české rozhodčí řízení, to znamená použití norem obecného soudního řádu pod obecným 

rámcem zásad českého rozhodčího řízení.“74 

Dalším limitem volby stran je následná možnost zrušení rozhodčích nálezů nebo případné 

odepření jejich uznání a výkonu. Svým způsobem je tato problematika regulována i 

Newyorskou úmluvou a to v podobě možnosti domáhat se odepření výkonu nebo uznání 

rozhodčího nálezu. Dle článku V odst. 1 písmeno d) úmluvy může být uznání a výkon 

rozhodčího nálezu odepřen na základě žádosti strany v případě, kdy složení rozhodčího soudu 

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. Otázkou je rozsah pojmu 

„ujednání stran“, tedy rozsah dispozice s řízením, která je stranám umožněna. Dále pak 

v souladu s článkem V odst. 1 písmeno e) Newyorské úmluvy může být uznání a výkon 

odmítnut u rozhodčího nálezu, jehož výkon byl odepřen příslušným orgánem země, v níž 

nebo podle jejíhož právního řádu byl vydán. Znění tohoto ustanovení lze chápat, že místo 

rozhodčího řízení nemusí předurčovat procesní normy v něm užité, a že řízení může probíhat i 

podle jiných procesních norem. 

Z hlediska českého ZRŘ je situace vzhledem k možnosti odmítnutí uznání a výkonu cizího 

rozhodčího nálezu srovnatelná s Newyorskou úmluvou. Rozhodování v rozhodčím řízení 

podle jiných procesních norem, než jsou normy místa rozhodčího řízení, není bez dalšího 

důvodem k odepření uznání a výkonu takovéhoto rozhodčího nálezu. 

                                                 
74 Nejvyšší soud České republiky, usnesení č.j. 32 Cdo 1528/2005 ze dne 31. července 2008. 
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Jak u ZRŘ, tak u Newyorské úmluvy je však nutno zohlednit možnost odepření uznání 

a výkonu rozhodčího nálezu v případě, kdy by takovéto uznání odporovalo veřejnému zájmu 

daného státu. Nedodržení základních obecných zásad procesní úpravy řízení před obecnými 

soudy by se tak v případě, kdy by takováto odchylka znamenala porušení veřejného pořádku, 

mohlo stát důvodem pro odepření uznání a výkonu. I tento přístup je nutné zohlednit do volby 

procesích norem rozhodčího řízení. 

6.5.2 Hmotné právo předmětu sporu rozhodčího řízení 

Hmotným právem předmětu sporu, někdy nazývaným jako rozhodné právo sporu, je „právo, 

kterým se řídí hmotněprávní práva a povinnosti stran, tedy právo, kterým se řídí vznik 

a plnění ze smlouvy a které bude rozhodci aplikováno na podstatu vzniklého sporu.“75 Jedná 

se tedy o právo, kterým budou v případném sporu řešeny nároky z hmotněprávního hlediska. 

Vztahy s mezinárodním prvkem, které jsou předmětem rozhodčího řízení, se budou 

z hmotněprávního hlediska řídit přímými normami, právním řádem určeným dohodou stran 

nebo právním řádem určeným kolizními normami.  

I zde, stejně jako u procesních norem, bude záležet na samotném přístupu k rozhodčímu 

řízení. Bude-li preferován přístup teritoriální, budou předně aplikovány normy mezinárodního 

práva soukromého země, kde je řízení vedeno, tedy práva státu fóra. Tento způsob výběru 

rozhodného práva zajišťuje jistou míru předvídavosti v postupu rozhodců a zajišťuje určitý 

stupeň právní jistoty. Míra právní jistoty však bude záležet na flexibilitě kolizních norem 

práva fóra, které budou uplatněny. V případě flexibilních kolizních norem budou mít strany 

právní jistotu jen v tom, že budou užity právě tyto normy. Výsledek jejich užití však bude 

záležet na samotných rozhodcích. Tento přístup přibližuje arbitráž řízení, které je vedeno před 

obecnými soudy. 

Druhým přístupem je přístup smluvní, který je volnější k otázce určení rozhodné práva tím, že 

je respektována autonomie stran v rozhodování, respektive volbě rozhodného práva sporu 

a snaha odpoutání se od sudiště. Autonomie stran nebo případně rozhodců sporu se může 

pohybovat od „tvorby kolizních pravidel rozhodci, přes tzv. přímé určení hmotného práva bez 

užití kolizních norem, až po aplikaci nikoli hmotného práva určitého státu, ale aplikaci 

právních pravidel vytvořených v rámci určitého společenství či rozhodování mimo oblast 

práva.“76  

                                                 
75 FRIEDLAND P. Arbitration Clauses for Internatinal Contracts New York: Juris Publishing, Inc., 2000, str. 
68. 
76 ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, 
Wolters Kluwer, 2008, str. 222. 
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Zvláštní otázku představují přímé normy, mající z hlediska aplikovatelného hmotného práva 

ve vztazích s mezinárodním prvkem zvláštní význam. Jedná se o normy obsažené 

v mezinárodních úmluvách, které přímo upravují hmotněprávní vztahy mezi stranami 

a vytvářejí takzvané jednotné právo. Příkladem takovýchto norem je například Úmluva OSN 

o smlouvách o mezinárodní koupi zboží nebo Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi 

zboží. Má-li být přímá norma na vztah aplikována, bude mít její aplikace přednost před 

ustanovením národních právních řádů.77 Jedinou odlišností bude jejich aplikace mimo státy, 

které jsou jejich stranami. Zde se bude užití mezinárodních norem rovnat aplikaci souboru 

právních pravidel nevytvořených státem. 

Nebude-li vztah s mezinárodním prvkem přímými normami upravován, bude spor projednán 

podle práva, které si stany zvolily. Volba práva, která je dnes obecně moderními právními 

řády připouštěna, se bude lišit co do rozsahu v tom smyslu, jestli mohou být zvolena jen 

pravidla státu nebo i nestátní pravidla, co do kombinace různých právních řádů a celistvosti 

zvoleného práva, tedy jestli bude zvolen právní řád jako celek nebo jen jednotlivá norma, 

nebo co do nejzazšího momentu, do kterého lze volbu hmotného práva sporu uplatnit. 

Nebude-li však na základě provedené volby jasné, které právo je rozhodné pro danou část 

závazkového vztahu, hrozí, že bude docházet ke kolizím více právních systémů způsobeným 

jejich rozlišností. Případný rozhodčí nález by pak mohl být považován za zmatečný. 

I přesto, že je v některých právních řádech volba rozhodného práva omezena například 

blízkostí vztahu k danému předmětu smlouvy, je preferována volba práva učiněná stranami.78 

V případě, nebude-li volba provedena na základě dohody stran, nebude rozhodčí smlouva 

považována za neplatnou. V takovéto situaci se nabízí možnost dodatečné volby rozhodného 

práva souhlasným prohlášením stran79 nebo možnost nechat rozhodné právo určit rozhodci 

v souladu s kolizními normami. V takovém případě je však otázkou, která kolizní norma bude 

                                                 
77 Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v rozhodčím nálezu č.j. Rsp 238/92 
stanovil, že strany platně zvolily pro kupní smlouvu české právo, protože smlouva byla uzavřena po 1.4.1991 
mezi stranami, které mají místa podnikání v ČR a v Rakousku a oba tyto státy byly v době uzavření smlouvy a 
jsou smluvními státy Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11.4.1980, vyhl. č. 
160/1991 Sb., která se tak na tuto kupní smlouvu vztahuje. Této úmluvy je třeba použít jako součást českého 
práva uvedené Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pro otázky výslovně ve 
Vídeňské úmluvě neupravené (výše úroků z prodlení) bylo podle článku 7 odst. 2 Vídeňské úmluvy OSN o 
smlouvách o mezinárodní koupi zboží použito ustanovení právního řádu rozhodného podle ustanovení 
mezinárodního práva soukromého, tj. českého práva zvoleného stranami. 
78 Volba rozhodného práva na základě dohody stran je preferována například i Nařízením Řím I nebo ZMPS. 
79 Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v rozhodčím nálezu č.j. Rsp 202/92 
stanovil, že rozhodci uznali za platnou dodatečně učiněnou volbu českého práva souhlasným prohlášením 
sporných stran do zápisu o ústním jednání před rozhodci. Tato dohoda stran je platná podle ustanovení §9 
zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, a je ve shodě s článkem VII. odst. 1 
Evropské dohody o mezinárodní obchodní arbitráži ze dne 21.4.1961, vydané v podobě vyhlášky ministra 
zahraničních věcí č. 176/1964 Sb. 
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použita. Zdali kolizní norma místa rozhodčího řízení nebo kolizní norma, kterou budou 

rozhodci považovat za nejvhodnější. Daný způsob volby kolizních norem pak bude záviset na 

procesních pravidlech daného rozhodčího řízení. Bude-li užita kolizní norma místa 

rozhodčího řízení, bude již dopředu jasné, které právo bude zvoleno jako právo rozhodné. 

Bude-li užita kolizní norma, která je dle názoru rozhodců nejvhodnější, budou strany muset 

čekat do zvolení kolizní normy rozhodci. V takové případě bude kolizní norma vybrána na 

základě posouzení rozhodců. 

Bude-li jako procesní normy rozhodčího řízení užito ZRŘ, který vychází z neomezené kolizní 

volby práva avšak s vyloučením zpětného odkazu, bude v případě absence volby rozhodného 

práva stranami dle ustanovení § 37 odst. 2 ZRŘ rozhodci užito právo státu určené podle 

tuzemských kolizně právních předpisů, tedy podle kolizních předpisů českého práva. 

V takovém případě, bude při aplikovatelnosti Nařízení Řím I zvolen právní řád nejúžeji 

související. V případě užití ZMPS by byl právní řád zvolen dle rozumného uspořádání daného 

vztahu. Při volbě rozhodného práva budou jeho volbu do značné míry ovlivňovat také 

mezinárodní obchodní zvyklosti, smluvní doložky (jako např. doložky INCOTERMS), 

formulářové smlouvy a obchodní a jiné podmínky. Velmi často dochází i k tomu, že je dána 

přednost dohodě stran a obchodních zvyklostí před kolizními normami států.  

Stejně jako u procesních norem práva platných podle práva státu místa je volnost zakotvena 

i v řádech stálých rozhodčích soudů. Otázce lex mercantoria a rozhodování dle zásady ex 

aequo et bono bude věnována samostatná kapitola níže. 

Celkově však lze říci, že volba právního řádu rozhodného pro právní vztah s mezinárodním 

prvkem, ať již učiněná volbou stran nebo na základě kolizních norem dle procesních norem 

státu místa řízení nebo podle norem stálého rozhodčího soudu, neznamená, že „bude možné 

vždy v plném rozsahu aplikovat ustanovení národního právního řádu tak, jako by se jednalo 

o tuzemský právní vztah.“80 Právní řády totiž často obsahují (vedle obecné úpravy dopadající 

na vnitrostátní právní vztah) speciální úpravu, které se užije výhradně pro vztahy 

s mezinárodním prvkem.81 Takovéto normy budou na základě aplikační přednosti uplatněny 

před užitím obecných norem národního práva. 

Dále může v rozhodčím řízení za určitých okolností dojít k situaci, kdy bude potřeba řešit 

konkrétní otázky podle právního řádu odlišného od rozhodného právního řádu sporu. 

K takovéto situaci může dojít například tehdy, kdy budou v řízení žalovanou stranou 

                                                 
80 KLEIN B.; DOLEČEK M. Rozhodčí řízení, Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 123. 
81 Takovouto úpravou je například ustanovení §729 a následující ObchZ upravující závazkové vztahy 
z mezinárodního obchodu. 
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uplatněny k započtení vlastní nároky z jiných obchodních smluv, pro které je rozhodný jiný 

právní řád. Obsah cizího právního řádu bude rozhodcům prokazován stranami řízení. I tato 

možnost by při výběru rozhodců měla být do jisté míry zhodnocena, pokud ji v takovéto fázi 

lze předvídat. 

Shrneme-li možnosti určení práva rozhodného pro spor, objevují se tyto možnosti. První je 

výběr práva stranami sporu, které mohou zvolit jako rozhodné pouze právo určitého státu 

nebo mohou být zvoleny pouze určité normy některého právního řádu. Může být zvoleno 

rozhodování podle obchodních zvyklostí, norem lex mercatoria nebo rozhodování na základě 

spravedlnosti, o nichž bude pojednáno níže. Druhou možností je určení náhradního práva 

v případě neexistence jeho volby. Rozhodné právo pak může být určeno pomocí kolizních 

norem státu fóra, podle kolizních norem, které strany nebo rozhodci považují za vhodné nebo 

podle jiných metod určení rozhodného práva, které jsou známy v mezinárodním právu 

soukromém. Rozhodné právo však může být určeno i přímo, tedy bez užití kolizních norem 

podřazením určitému právnímu řádu. 

Obecně lze říci, že volba sídla rozhodčího řízení nezakládá volbu práva rozhodného pro 

meritum sporu. Volba rozhodného práva sporu je tak důležitým aspektem i při samotné tvorbě 

rozhodčí smlouvy. Rozhodné právo by tak mělo být určeno v samotné rozhodčí smlouvě, a to 

dostatečně určitě, aby bylo zamezeno možným problémům s interpretací. Navíc „v případě, 

kdy se spor řídí právním řádem odlišným od právního řádu státu, ve kterém bude probíhat 

rozhodčí řízení, měly by strany tuto skutečnost zohlednit již ve chvíli, kdy jmenují 

rozhodce.“82 V takovémto případě lze považovat za více než účelné, aby rozhodci byli voleni 

s ohledem na znalosti rozhodného právního řádu. 

Zvláštními případy z hlediska volby práva rozhodného pro meritum sporu je doložka 

depecage, tedy situace, kdy je vybráno více právních řádů pro různé části smluvního vztahu 

a takzvané stabilizační doložky, kdy je výběrem rozhodného práva zmražen obsah zvoleného 

práva k okamžiku jeho volby.  

Tuto kapitolu by bylo vhodné uzavřít zhodnocením vlivu volby rozhodného práva na možné 

uznání a výkon rozhodčího nálezu. Jak z pohledu Newyorské úmluvy, tak z pohledu českého 

ZRŘ lze shrnout, že pokud bychom ve volbě rozhodného práva nenašli možné porušení 

veřejného pořádku, nemůže být volba považována za žádný z ostatních taxativně vymezených 

důvodů pro odepření uznání nebo výkonu rozhodčího nálezu. 

                                                 
82 KLEIN B.; DOLEČEK M. Rozhodčí řízení, Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 123. 



51 

6.5.3 Rozhodování na základě lex mercatoria a zásady ex aequo et bono 

Zvláštností rozhodčího řízení je možnost stran pověřit rozhodce, aby daný spor rozhodli podle 

zásad spravedlnosti, tedy ex aequo et bono83 nebo dle lex mercatoria. V tomto případě je však 

nezbytné, aby strany udělily zmíněné pověření výslovně.  

Lex mercatoria nebo také obecně uznávané právní principy, obecné zásady mezinárodního 

obchodního práva nebo právo platné mezi mezinárodními obchodníky, mohou být užity 

napřímo, tedy bez poměřování s kogentními normami jinak rozhodného práva a nebo 

v podobě nepřímého odkazu, kdy je obsah pravidel podřízen mantinelům určeným v rámci 

jinak rozhodného právního řádu. Transnacionální normy, jak je také někdy lex mercatoria 

nazýváno, jsou de facto odpoutáním od vnitrostátního práva. S tím je však nutné zhodnotit 

případný dopad na rozhodčí nález vydaný v souladu s těmito „normami“ ve chvíli, kdy je 

v řízení očekávána intervence obecných soudů, a to jak ve formě realizace pomocných, tak 

kontrolních nebo exekučních funkcí. V takovém případě by obecný soud s největší 

pravděpodobností poměřoval možnosti aplikace lex mercatoria a norem předepsaných k užití 

před obecným soudem. 

Za lex mercatoria jsou obvykle považovány mezinárodní obchodní zvyklosti, jako jsou 

například doložky INCOTERMS, obecně uznávané principy a zásady, formulářové smlouvy 

nebo obchodní podmínky vytvořené pro obecné nekonkretizované užití nebo soukromé 

kompilace zásad mezinárodních smluv a smluvního práva, jako jsou například zásady 

mezinárodních obchodních smluv vypracované organizaci UNIDROIT.  

Ač často kritizováno, například z důvodu protežování silnějšího smluvního partnera nebo 

vágnosti obsahu, může lex mercatoria najít využití i například v kombinaci s kolizními 

normami. Dané transnacionální normy pak mohou být aplikovány subsidiárně, tedy v mezích 

daných kogentními normami určeného rozhodného práva. Tato možnost v rámci principu 

smluvní svobody nečiní větších problémů jak soudům rozhodčím, tak soudům obecným.  

Druhým případem aplikace by bylo postavení lex mercatoria naroveň národního práva 

některého státu. Posledním příkladem by bylo zvolení přednostní aplikace lex meratoria na 

úkor některého právního řádu. V tomto případě by na soukromoprávní vztah byly přímo bez 

dalšího aplikovány tyto normy bez jakékoli opory v národním právu některého státu. Ačkoli 

lze čekat odmítavý názor z pohledu obecných soudů, lze uzavřít, že vzhledem k tomu, že 

obecné soudy mají vůči rozhodčímu řízení kontrolní pravomoc až ve fázi exekuční, nelze 

mimo případů porušení veřejného pořádku zásah obecných soudů předpokládat. 

                                                 
83 V českém právním řádu je tato možnost upravena v ustanovení § 25 odst. 3 ZRŘ, zde je tato možnost 
poskytnuta jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní rozhodčí řízení. 
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Další zvláštností rozhodčího řízení je rozhodování dle zásady ex aequo et bono, tedy mimo 

právo podle zásad spravedlnosti. Takové rozhodování je založeno na morální oblasti 

a subjektivním pocitu spravedlnosti daného rozhodce. 

Druhou právní koncepcí je možnost rozhodovat jakožto amiable compositeuer. V tomto 

případě mají „rozhodci rozhodovat dle práva, dle právních zásad, nicméně jsou oprávněni 

měnit účinky aplikace konkrétních právních norem. Například posuzování náhrad škod, 

promlčení, atd. Spravedlnost, ekvita, je pouze jedním z rozměrů tohoto rozhodování.“84 

V souladu s českým právním řádem se rozhodování podle zásad ekvity nebo jako amiable 

compositeuer bude vztahovat jen na oblast práva hmotného, tedy jen na řešení samotného 

merita sporu a nikoli na procesní normy, podle kterých řízení probíhá. K tomuto závěru lze 

dojít na základě systematického umístění možnosti rozhodovat dle ekvity do ustanovení § 25 

odst. 3 ZRŘ. Otázkou je, zdali je takto pověřený rozhodce vázán ustanoveními smlouvy 

samotné nebo jestli má při rozhodování absolutní volnost. Všeobecně se míní, že by rozhodce 

při rozhodování měl vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby nepostupoval v rozporu s ujednáními 

smlouvy samotné, neboť ta představuje původní záměr stran. Odchýlení by pak mělo být 

možné jen v případě, kde by dodržování smyslu ustanovení smlouvy šlo proti samotnému 

smyslu tohoto typu rozhodování rozhodce. 

Užití těchto koncepcí rozhodování je nutno zvážit jak podle právního řádu míst rozhodčího 

řízení, tak podle právního řádu místa, kde má být nález vykonán. Ve státech, ve kterých není 

rozhodování na základě výše uvedených principů dovoleno, by uznání a výkon rozhodčího 

nálezu mohl být odmítnut z důvodu rozporu s veřejným pořádkem.85 

6.5.4 Veřejné právo v rozhodčím řízení s mezinárodním prvkem 

Určitým opakem k autonomii vůle stran je vliv norem veřejného práva na řešení merita sporu. 

V případě, kdy je předmětem sporu soukromoprávní vztah s mezinárodním prvkem, mohou 

do řízení navíc přistupovat i veřejnoprávní normy zahraniční související s plněním podle 

předmětné smlouvy nebo se zvoleným rozhodným právem. Aplikovány budou mezinárodně 

kogentní normy fóra a mezinárodně kogentní normy právního řádu rozhodného pro daný 

právní vztah. Zkoumána bude blízkost vztahu a případný rozpor s veřejným pořádkem. 

                                                 
84 ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, 
Wolters Kluwer, 2008, str. 238. 
85 Tak tomu bylo i v České republice před přijetím zákona o rozhodčím řízení z roku 1994. Rozhodčí nálezy 
vydané dle ekvity nebo na základě amiable compositeuer byly považovány za nálezy vydané v rozporu 
s veřejným pořádkem, a to nejen z ideologických důvodů, ale také pro jejich nepředvídatelnost a právní nejistotu. 
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Zohlednit normy veřejného práva místa rozhodčího řízení je potřeba i z pohledu Newyorské 

úmluvy s přihlédnutím k možnému odmítnutí uznání a výkonu z důvodu dle článku V odst. 1 

písmeno e) a odst. 2 písmeno b), tedy pro zrušení rozhodčího nálezu soudem státu jeho vydání 

pro rozpor s veřejnoprávními normami. Vydávaný rozhodčí nález by neměl zcela ignorovat 

vůli zákonodárce státu, kde má být žádáno o jeho uznání a výkon, neboť ty budou realizovány 

vždy obecnými soudy daného státu. 

Hlavní přístupy k normám veřejného práva jsou dva, a to pojetí veřejnoprávních norem jako 

„mandatory rules“ a „international order of public“. První pojetí je metodou identifikace 

veřejnoprávních norem a hodnocení jejich účinků a dopadu na daný případ. Právní norma je 

volena a vybírána na úrovni národního právního řádu. Druhý případ je spíše přístupem 

mezinárodním v podobě zásad nebo mezinárodně obecně přijímaných norem. Jedná se 

například o zákazy obchodování s drogami, lidmi atd. 

6.5.5 Evropské právo v rozhodčím řízení v zemích Evropské unie 

Jedním ze základů práva rozhodčího řízení na území evropského kontinentu je Evropská 

úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži z roku 1961, která je pro ČR závazná od 11. února 

1964. Ačkoli i ze samotného názvu vyplývá, že se úmluva týká především států na území 

Evropy, jsou jejími stranami i například Kuba nebo Turecko. 

Z pohledu českého práva má Evropská úmluva přednost před ZRŘ a to právě na základě 

ustanovení §47 ZRŘ. Vznikla jako unifikační norma z důvodu chybějících vnitrostátních 

úprav států, které se týkají rozhodčího řízení. Rozhodčí smlouva je podle Evropské úmluvy 

vymezena jako rozhodčí smlouva, doložka nebo smlouva o rozhodci, která je podepsána 

stranami nebo obsažena ve výměně dopisů, telegramů nebo dálnopisných sděleních. 

V případě, kdy národní úprava nevyžaduje písemnou formu, se může jednat o jakoukoli 

dohodu dovolenou dle práva daného státu.  

K otázce organizace řízení úmluva rozeznává řízení před stálou rozhodčí institucí nebo řízení 

ad hoc. V případě, kdy některá ze stran nezvolí svého rozhodce, je druhá strana oprávněna 

požádat předsedu obchodní komory státu, kde má nespolupracující strana pobyt nebo sídlo, 

aby tak za danou stranu učinil. Předseda obchodní komory je dále oprávněn rozhodce 

nahradit, určit místo nebo pravidla rozhodčího řízení v případě, kdy tak strany neučinily. 

Rozhodné právo sporu může být určeno stranami, v opačném případě použijí rozhodci 

k určení rozhodného práva kolizních norem, které budou v daném případě považovat za 

přiměřené. V obou případech však musí rozhodci zohlednit ustanovení závazkové smlouvy 
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a mezinárodní obchodní zvyklosti. Evropská úmluva nikterak neřeší otázky uznání a výkonu 

rozhodčích nálezů, které jsou dostatečně řešeny v Newyorské úmluvě. 

Dalším z pohledů aplikace práva v rozhodčím řízení je aplikace evropského práva, jakožto 

norem Evropských společenství, resp. Evropské unie. „Problematika byla – alespoň zdánlivě 

– zcela vyloučena v rozsahu uplatnění Bruselské úmluvy, později Bruselského nařízení, 

a z dosahu Římské úmluvy. Budování tzv. společného evropského justičního prostoru dopadá 

jen na oblast soudnictví obecného, nikoli rozhodčího.“86 Vzhledem k odlišnosti rozhodčího 

řízení se jeho vyjmutí zdá jako jasné, avšak například ve vztahu k Bruselskému nařízení byl 

Evropským soudním dvorem postupně ustálen názor, že vedle samotného řízení je z rozsahu 

aplikace nařízení vyloučena i otázka platnosti rozhodčí doložky, zrušení rozhodčího nálezu, 

uznání a výkonu rozhodčího nálezu, jmenování či vyloučení rozhodců nebo určení místa 

rozhodčího řízení. 

Dopad evropského práva v rozhodčím řízení byl předmětem sporu před Evropským soudním 

dvorem C – 126/97 EcoSwiss China Ltd v. Benetton International NV. Evropskému 

soudnímu dvoru bylo nejvyšším soudem Nizozemského království položeno několik otázek 

v souvislosti s řízením týkajícím se zrušení rozhodčích nálezů mimo jiné pro rozpor 

s veřejným pořádkem v tom, že nález nezhodnotil článek 81 (dříve 85) Smlouvy o založení 

Evropských společenství. Jednou z položených otázek byla povinnost soudu zrušit rozhodčí 

nález pro rozpor s článkem 81 a aplikace evropského soutěžního práva ex offo, ačkoli jej 

strany v průběhu rozhodčího řízení neuplatnily. Evropský soudní dvůr konstatoval, že 

článek 81 Smlouvy o založení Evropských společenství je součástí evropského veřejného 

pořádku a měl by být pojímán i jako veřejný pořádek ve smyslu Newyorské úmluvy. Ohledně 

práva činit dotazy se Evropský soudní dvůr držel svých dřívějších ujednání a uvedl, že 

rozhodčí soudy nemají možnost žádat o interpretaci norem Evropským soudním dvorem a tato 

možnost tak zůstává na národních soudech při provádění přezkumu rozhodčích nálezů.87 

6.6 Případy zvláštních rozhodčích smluv 

Odhlédneme-li od obvyklých situací, ke kterým v rámci dvoustranných právních vztahů 

dochází, je třeba se zmínit i o více specifických případech, které však vzhledem ke 

komplexnosti vztahů v mezinárodním obchodním styku zdaleka nebudou neobvyklé. 

                                                 
86 ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, 
Wolters Kluwer, 2008, str. 248. 
87 K právu činit dotazy se Evropský soudní dvůr vyjádřil například v rozhodnutí Nordsee Deutsche 
Hochseefiserei GmbH Bremerhaven v. Reederei Mond Hochseefischerei Nordstern AG and Co číslo 102/81, 
jímž byla zamítnuta možnost rozhodčích soudů činit dotazy. Rozhodčí senáty zasedající na území Evropské unie 
nejsou soudy ve smyslu článku 234 (dříve 177) Smlouvy o založení Evropských společenství. 
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6.6.1 Rozhodčí smlouva pro mnohostranné smlouvy 

Tvorba rozhodčích smluv pro mnohostranné smlouvy je do značné míry komplikována účastí 

více stran smlouvy samotné a skutečností, že rozhodčí smlouva je po většinou připravována 

pro právní vztahy, kterých se účastní jen dvě strany. Zohledněna tak musí být především 

rovnost stran, a to především při jmenování rozhodců, jsou-li jmenováni stranami. V případě, 

kdy by každá ze stran měla pravomoc jmenovat po jednom rozhodci, by pak situace mohla 

vyústit v rozhodčí řízení, které by bylo rozhodováno před početně rozsáhlým rozhodčím 

tribunálem. Tato situace by do jisté míry negovala výhodnost rozhodčího řízení, rychlost 

rozhodování a nepoměrně by zvyšovala celkové náklady řízení. Tato situace však může být 

bez pochyb řešena například tím, že strany svěří volbu rozhodců předem zvolené instituci. 

Rozhodci mohou být zvoleni například některým z rozhodčích soudů.88 

Další otázkou je, které ze stran se budou účastnit řízení, zdali všechny strany dané smlouvy 

nebo jen ty, které budou stát na straně žalujícího a žalovaného. Rozhodčí smlouva by měla 

pokrývat obě možnosti, tedy jak možnost zahájit řízení mezi dvěma stranami, tak řízení, 

kterého se bude účastnit stran více. Současně je potřeba mít na mysli situaci, kdy přítomnost 

některé ze stran v řízení bude vyžadováno až v jeho průběhu, a to i přesto, že tato strana se 

řízení neúčastnila již na počátku. Obvykle je tato otázka řešena v rozhodčí smlouvě tím, že 

informace o zahájení řízení je sdělena všem stranám, které se musí do určité doby rozhodnout, 

jestli se řízení budou účastnit či nikoli. Ani tento mechanismus však neřeší případy, kdy 

některá ze stran zjistí svůj zájem na řízení až po uplynutí této lhůty. V takovém případě hrozí, 

že bude zahájeno další řízení, které se svým předmětem bude do značné míry překrývat 

s řízením, které již bylo zahájeno.89 

6.6.2 Rozhodčí smlouva pro více souvisejících smluv 

V rozhodčí smlouvě pro několik souvisejících smluv je ve své podstatě nutno zohlednit 

všechny otázky, které byly řešeny pro rozhodčí smlouvy u mnohostranných smluv. Situace 

může být řešena dvěma způsoby. Prvním způsobem je uzavření rozhodčí smlouvy ve smyslu 

samostatně stojícího dokumentu, který bude přijat všemi stranami, a ve kterém bude 

upraveno, jaké smlouvy se podle jeho ustanovení mají řešit. V případech, kdy není možné 

dosáhnout uzavření samostatné rozhodčí smlouvy podepsané všemi stranami, se nabízí řešení 

druhé, a to uzavření rozhodčí smlouvy ve smyslu rozhodčí doložky obsahující ustanovení, ve 

                                                 
88 Jmenování rozhodců v situaci, kdy strany nejsou schopny rozhodce určit na základě společné dohody je řešena 
například v článku 10 Pravidel ICC, článku 8 Pravidel LCIA nebo článku 6.5 Pravidel AAA. 
89 Vzor rozhodčí smlouvy pro mnohostranné smlouvy tvoří Přílohu č. 5. 
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kterém strany vyjádří souhlas s případným spojením rozhodčích řízení, která budou probíhat 

ve vztahu ke zde vyjmenovaným smlouvám nebo týkajících se zde popsanému projektu. 

V tomto případě je však podmínkou pro spojení rozhodčích řízení stejnorodost rozhodčích 

doložek, a to především v takových věcech, jako je volba stálého rozhodčího soudu, volba 

procesních norem sporu, atd. V případě nesouladu a protestu některé ze stran pak může být 

spojení řízení zamítnuto. 

6.6.3 Rozhodčí smlouva umožňující soudní řízení 

Jednou z možností je rozhodčí smlouva poskytující alternativní možnost volby mezi 

rozhodčím řízením a řízením před obecnými soudy. S přihlédnutím k faktu, že řešení 

případného sporu prostřednictvím rozhodčího řízení je zcela v dispozici stran, bude záležet 

jen na stranách, kterou instituci si k řešení svého sporu zvolí. Doložka by v takovémto případě 

nemusela trpět vadou a naopak by pro strany mohla být výhodná například v té situaci, kdy 

jsou očekávány změny právní úpravy rozhodčího řízení nebo kdyby možnost volby druhu 

řízení byla navázána na hodnotu a předpokládané náklady sporu. 

Jednou z možností je začlenit do rozhodčí smlouvy ustanovení, které by pro případ volby 

obecného soudu jednou ze stran stanovilo ztrátu práva druhé strany namítat existenci rozhodčí 

smlouvy. Další možností je uplatnění limitace rozhodčího řízení rozsahem rozhodčí smlouvy 

tak, že si strany předem určí, v jakém případě bude spor řešen v rozhodčím řízení a kdy musí 

být podřízen pravomoci obecného soudu. Tento typ rozhodčí smlouvy by v praxi umožňoval 

například užití rozhodčího řízení jen v případě, kdy by hodnota předmětu sporu převyšovala 

určitou částku. 

Zvláštním druhem rozhodčích smluv umožňujících volbu mezi rozhodčím řízením a řízením 

před obecnými soudy jsou smlouvy, které danou možnost volby vyhrazují pouze jedné ze 

stran. Takováto smlouva je nazývána asymetrická rozhodčí smlouva. Úskalím tohoto druhu 

rozhodčí smlouvy je, že je vykonatelná jen dle některých národních právních řádů,90 a to 

především z důvodu zvýhodnění jedné ze stran v podobě možnosti volby pro ni výhodnější 

způsob řešení sporu, která zapříčiňuje značnou nerovnost v postavení stran. Nejčastěji se tak 

budou vyskytovat ve vztazích, kdy jedna ze smluvních stran má jistou míru převahy ve 

vyjednávání a je silnějším smluvním partnerem. V praxi se obvykle bude jednat 

o formulářové smlouvy. 

                                                 
90 Především se bude jednat o státy s angloamerickými právními řády, jako jsou Spojené státy Americké nebo 
Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Naopak například ve Francii bude takováto smlouva 
považována za neplatnou pro rozpor s veřejným pořádkem. V České republice by šlo o souboj principů smluvní 
svobody a rovnosti stran, žádné rozhodnutí týkající se této věci však nebylo nalezeno. 
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Možnost volby mezi způsobem řešení případného sporu se může týkat všech sporů 

vyplývajících ze smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo jen určitého okruhu nebo druhu sporů. 

Druhou z variant však nelze doporučit, a to především s přihlédnutím k obtížnosti oddělit 

a dostatečně do budoucna definovat určitý druh sporů od zbytku, který by měl být řešen podle 

jiných pravidel.  

6.6.4 Stanovení pravomoci soudních orgánů 

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole (Rozhodčí smlouva umožňující soudní řízení), není 

pochyb o možnosti stran zvolit si instituci, která bude případný spor rozhodovat. Rozhodování 

stran a možnost jejich volby totiž není nastavena jen jednosměrně ve směru k rozhodčímu 

řízení, ale i k řízení soudnímu. V případě, kdy se strany rozhodnou, že část sporů bude řešena 

v jednom řízení, zatímco zbytek bude podléhat řízení druhému, však bude potřeba připravit 

jak doložku rozhodčí, tak soudní, a to tak, aby tyto dvě doložky byly v souladu, vzájemně se 

doplňovaly a nedocházelo k jejich rozporu. „V případě, kdy budou doložky vzájemně 

inkonzistentní, rozhodčí řízení pravděpodobně ztratí svou exkluzivitu a nebude tak žádné 

možnosti zamezit druhé straně návratu k soudnímu řízení.“91 Strany musí postupovat s jistou 

mírou obezřetnosti, aby, byť neúmyslně, nenarušili exkluzivitu rozhodčího řízení a nezaložili 

tím konkurující pravomoc soudu tam, kde má být rozhodováno v rozhodčím řízení. Obecným 

soudům budou po většinou k řešení ponechány ty otázky, u kterých je intervence obecných 

soudů vhodná nebo dokonce žádaná, jako například předběžné opatření. V tomto případě se 

bude jednat o částečnou příslušnost a pravomoc obecných soudů založenou jen pro určitá 

ustanovení smlouvy. 

Jinou otázkou by bylo stanovení výlučné příslušnosti a pravomoci obecných soudů. I tento 

případ by byl možný, a to především s přihlédnutím k ZMPS a evropskému právu v této 

oblasti, především nařízení rady (ES) č. 44/2001 nazývanému nařízení Brusel I. 

                                                 
91 FRIEDLAND P. Arbitration Clauses for Internatinal Contracts New York: Juris Publishing, Inc., 2000, str. 
113. 
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Závěr 

V úvodu práce byl vymezen pojem rozhodčí doložky a jejích náležitostí, které byly rozděleny 

do několika skupin podle jejich významu pro samotnou existenci a vykonatelnost rozhodčí 

doložky. Následně byly vymezeny právní důsledky uzavření rozhodčí smlouvy a případy její 

neplatnosti. 

Jak vyplývá ze samotného názvu, tato práce byla zaměřena na mezinárodní obchodní arbitráž. 

Bylo proto nutné zohlednit a definovat mezinárodní prvek v rozhodčím řízení. Cílem bylo 

jednak poukázat na nutnost použít správné normy vzhledem k mezinárodní povaze řízení, 

jednak rozebrat jednotlivé možnosti stran, které jsou jim poskytnuty při přípravě rozhodčí 

smlouvy. Samotný základ práce je zaměřen na tvorbu rozhodčí smlouvy a její jednotlivé 

aspekty, které ve spojení s kapitolami týkajícími se náležitostí rozhodčí smlouvy umožňují 

stranám rozsáhlé modifikace ovlivňující případné následující rozhodčí řízení. Jednotlivé 

možnosti, které jsou stranám poskytnuty právě v průběhu tvorby rozhodčí doložky, jsou 

ovlivněny jednak sílou stran a jejich vyjednávací pozicí a bez pochyb také vzájemnou vůlí 

spolupracovat. 

Smyslem práce bylo podat v rámci možností ucelený výklad jednotlivých složek rozhodčí 

smlouvy a popsat jejich vliv na případné následující řízení. Rozhodčí smlouva je při jejím 

kvalitním zpracování, a zohlednění vlivu jejích jednotlivých ustanovení na budoucí řízení, 

schopna pružně reagovat na požadavky stran. Právě tím zajišťuje jistou míru pohodlí a luxusu, 

který by strany při řešení sporu před obecnými soudy neměly. 

Možný přínos této práce tkví především v upozornění na rozmanitost rozhodčího řízení a 

rozsáhlou svobodu účastníků co do ovlivnění následujícího řízení. Při tvorbě rozhodčí 

smlouvy by strany měly zúročit potenciál, který jim tento způsob řešení sporů poskytuje, 

využít možnosti pružně upravit jejich vzájemné vztahy. Samotná volba rozhodčího řízení 

prostřednictvím standardní nebo modelové rozhodčí smlouvy bude bezpochyby zajišťovat 

alespoň minimální výhody, které tento druh řešení sporů poskytuje. Nevyužijí-li však strany i 

dalších příležitostí řízení tvarovat a upravit, nebude plně využit potenciál, který je rozhodčí 

řízení bez pochyb schopno poskytnout. 

Tvorba rozhodčí smlouvy by pro její účastníky neměla být pouze částí vyjednávání o 

podmínkách a situaci, u které předpokládají nebo dokonce doufají, že nenastane, ale 

zúročením možností, které jsou jim dnes v rámci mezinárodního obchodu poskytnuty. 
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Seznam zkratek 

AAA – American Arbitration Association. 

ICC – International Chamber of Commerce. 

LCIA - The London Court of International Arbitration. 

Nařízení Řím I - nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 593/2008, o právu 

rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. 

Newyorská úmluva – vyhláška ministra zahraničních věcí č. 74/1959 Sb., o úmluvě o uznání a 

výkonu cizích rozhodčích nálezů. 

ObchZ – zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

OSŘ – zákon č. 99/1963 Sb., občanský řád soudní, ve znění pozdějších předpisů. 

OZ – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Pravidla ICC - Pravidla rozhodčího řízení vydaná ICC. 

Pravidla LCIA – Pravidla rozhodčího řízení vdaná LCIA. 

Pravidla UNCITRAL – Pravidla rozhodčího řízeni UNCITRAL. 

UNCITRAL - United Nations Commission on International Trade Law. 

RSHAK – Rozhodčí soud při Hospodáčské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky. 

SCC – Stockholm Chamber of Commerce. 

ZRŘ – zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

ZMPS - zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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International arbitration clause for international commercial 

arbitration and its impact on the possible following 

arbitration proceedings 

The purpose of my thesis is to generally describe and analyze position of the arbitration clause 

in international business arbitration. Due to the significant prestige of the international 

arbitration as one of the methods of alternative dispute resolution I found interesting to 

inspect the impact of the arbitration clause on the possible following arbitration proceedings. 

Main goal of the thesis is to analyze possible modifications of wording of the arbitration 

clause in comparison to the alternations of the proceedings. Since the thesis is focused on the 

international arbitration as the keystone of the governing arbitration rules were considered 

corresponding parts of the Czech legislation as well as the rules issued by the leading 

institutions on the field of international arbitration, such as the International Chamber of 

Commerce or London Court of International Arbitration. 

Body of the thesis is divided into six chapters going from its very beginning to the end 

through the drafting process of the arbitration clause. At the beginning are elaborated main 

principles and essentials of the arbitration clause, such as types of clauses, necessary, 

recommended and optional elements, legal consequences of conclusion of the arbitration 

clause and cases of its invalidity. This part is focused on description of variety of international 

arbitration and modification of the following proceeding by considering particular elements 

and possibilities within the drafting of the clause. 

Next chapter defines the international element in the arbitration and is followed by the chapter 

“Drafting of the arbitration clause and its impact on the possible following arbitration 

proceedings.” This chapter could be recognized as the keystone of the thesis, however has to 

be interpreted in compliance with the preceding chapters. This part studies drafting of the 

arbitration clause and discrepancies between options provided to the drafting parties. 

Described are differences between the institutional and non-administered arbitration, on-line 

and traditional arbitration and impact of choice of place and institution conducting 

proceedings. One of the most important parts is dealing with choice of governing and 

procedural law, including elaboration of decision making on the base of lex mercatoria and ex 

aequo et bono principles. 

At the conclusion thesis concentrates on special types of the arbitration clauses for multi-party 

and related contracts and the clause allowing the judicial proceeding. 

 



 

PŘÍLOHA Č. 1 

Vzory standardních a modelových doložek institucionálního řízení 

 

ICC navrhuje pro případ mezinárodní obchodní arbitráže rozhodčí doložku v následujícím 

znění: 

„Všechny spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodnuty s konečnou 

platností podle pravidel rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory jedním nebo více 

rozhodci jmenovanými podle těchto pravidel.“92 

 

LCIA pro strany, které zamýšlí v budoucnu podřídit své spory rozhodčímu řízení podle 

Pravidel LCIA navrhuje rozhodčí doložku v následujícím znění: 

„Všechny spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně otázek ohledně její 

existence, platnosti nebo ukončení, budou podřízeny a s konečnou platností rozhodnuty podle 

pravidel LCIA, které se na základě tohoto odkazu považují za součást této smlouvy. 

Počet rozhodců bude [jeden/tři]. 

Místem nebo sídlem rozhodčího řízení bude [město a/nebo stát]. 

Rozhodčí řízení bude vedeno v […] jazyce. 

Právo rozhodné pro tuto smlouvu bude hmotné právo […].“ 

 

V případě vzniklého sporu, aniž by byla mezi stranami uzavřena rozhodčí smlouva, a nebo 

v případě, kdy se strany sporu rozhodly změnit pravidla rozhodná pro rozhodčí řízení na 

Pravidla LCIA, je doporučena rozhodčí doložka v následujícím znění: 

„Smluvní strany tímto souhlasí, že spor mezi nimi vzniklý, jež se týká […], bude podřízen 

a s konečnou platností rozhodnut v rozhodčím řízení vedeném podle pravidel LCIA. 

Počet rozhodců bude [jeden/tři]. 

Místem nebo sídlem rozhodčího řízení bude [město a/nebo stát]. 

Rozhodčí řízení bude vedeno v […] jazyce. 

Právo rozhodné pro tuto smlouvu [je/bude] hmotné právo […].“93 

 

 

                                                 
92 Dostupné z http://iccwbo.org/court/arbitration/id4114/index.html 
93 Dostupné z http://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/LCIA_Recommended_Clauses.aspx 



 

AAA navrhuje pro případ mezinárodní obchodní arbitráže rozhodčí doložku v následujícím 

znění: 

„Veškeré spory a nároky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní a nebo s jejím 

porušením, budou rozhodovány v rozhodčím řízení vedeném AAA podle pravidel pro 

mezinárodní rozhodčí řízení.“ 

 

Strany by dále měly zvážit připojení následujících ustanovení: 

„Počet rozhodců bude [jeden/tři]. 

Místem nebo sídlem rozhodčího řízení bude [město a/nebo stát]. 

Rozhodčí řízení bude vedeno v […] jazyce.“94 

 

RSHAK navrhuje pro případ mezinárodní obchodní arbitráže rozhodčí doložku 

v následujícím znění: 

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

platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky podle jeho Řádu a Pravidel [jedním rozhodcem jmenovaným předsedou 

Rozhodčího soudu/třemi rozhodci].“95 

                                                 
94 Dostupné z http://www.adr.org/si.asp?id=4945 
95 Dostupné z http://www.arbcourt.cz/index.php?url=cz_dolozky.htm 



 

PŘÍLOHA Č. 2 

Vzory standardních a modelových doložek rozhodčí řízení ad hoc 

 

UNCITRAL v Pravidlech rozhodčího řízení UNCITRAL navrhuje pro případ mezinárodní 

obchodní arbitráže rozhodčí doložku v následujícím znění: 

„Všechny spory, neshody a nároky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní a nebo s jejím 

porušením, ukončením nebo neplatností, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení podle pravidel 

rozhodčího řízení UNCITRAL.“  

 

Strany by dále měly zvážit připojení následujících ustanovení: 

„Institucí pro jmenování rozhodců bude [název instituce]. 

Počet rozhodců bude [jeden/tři]. 

Místem nebo sídlem rozhodčího řízení bude [město a/nebo stát]. 

Rozhodčí řízení bude vedeno v […] jazyce.“96 

 

Doporučené znění rozhodčí doložky pro rozhodčí řízení ad hoc bez inkorporace pravidel 

některého institucionálního rozhodčího řízení: 

„Veškeré spory a nároky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány 

v rozhodčím řízení. 

Místem nebo sídlem rozhodčího řízení bude [město a/nebo stát]. 

Rozhodčí řízení bude vedeno v […] jazyce. 

V řízení bude rozhodováno třemi rozhodci, kteří budou zvoleni následujícím způsobem: 

(a) každá ze stran zvolí po jednom rozhodci a tímto způsobem dva zvolení rozhodci 

zvolí rozhodce třetího, který bude řízení předsedat; 

(b) v případě, že jakákoli ze stran nezvolí rozhodce do 30 dnů ode dne doručení výzvy 

k volbě rozhodce zaslané druhou stranou, bude tento rozhodce na základě žádosti 

strany, která není v prodlení s volbou rozhodce zvolen [instituce pro jmenování 

rozhodce]; 

(c) v případě, že stranami zvolení rozhodci nezvolí třetího rozhodce do 30 dnů ode, 

kdy byl zvolen poslední z nich, bude třetí rozhodce zvolen na základě písemné 

žádosti jedné ze stran [instituce pro jmenování rozhodce]; 

                                                 
96 Dostupné z http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-e.pdf 



 

(d) o odvolání rozhodce z důvodu jeho podjatosti bude rozhodovat [instituce pro 

jmenování rozhodce]; 

(e) v případě uvolnění místa rozhodce z důvodu jeho úmrtí, rezignace, odmítnutí 

v dané věci jednat, ztráty způsobilosti nebo odvolání, bude nový rozhodce zvolen 

stejnou metodou jako rozhodce, jehož nahrazuje. 

Rozhodčí řízení bude řízeno procesními normami zvolenými na základě dohody stran, 

nedojde-li k takové dohodě, bude o procesních normách rozhodnuto rozhodci. 

Nezaplacení nákladů rozhodčího řízení nemůže být důvodem k nevydání rozhodčího nálezu. 

Rozhodnutí budou rozhodci přijímána na základě většiny. V případě, že nebylo možné většiny 

dosáhnout, bude rozhodnutí přijato předsedajícím rozhodcem, jednajícím jakožto jediný 

rozhodcem.“ 

 



 

PŘÍLOHA Č. 3 

Vzor modelové smlouvy o rozhodci pro rozhodčí řízení ad hoc 

 

„Smlouva o rozhodci 

Tato smlouva o rozhodci je uzavřená [dne] mezi [stranou A] a [stranou B]. 

Vzhledem k tomu že mezi stranami smlouvy došlo ke sporu, týkajícímu se [popis sporu] (dále 

jen „Spor“), se strany tímto dohodly, že Spor a všechny nároky z něho vyplývající a s ním 

spojené, budou s konečnou platností řešeny v rozhodčím řízení v souladu s touto smlouvou. 

Místem rozhodčího řízení bude [město a/nebo stát]. 

Rozhodčí řízení bude vedeno v […] jazyce. 

Spor bude rozhodován třemi rozhodci, kdy každá ze stran určí po jednom rozhodci nejpozději 

do 10 dnů od uzavření této smlouvy. Třetí rozhodce, který bude předsedou rozhodčího 

tribunálu, bude zvolen rozhodci zvolenými stranami, a to nejpozději do 10 dnů ode dne 

jmenování druhého z rozhodců. V případě, že třetí rozhodce nebude jmenován v určené lhůtě, 

bude jmenován [instituce oprávněná k jmenování] na základě písemné žádosti zaslané této 

instituci kteroukoli ze stran. 

V případě uvolnění pozice rozhodce, jeho smrti, odstoupení, odmítnutí výkonu funkce nebo 

z jakýchkoli důvodů nemožnosti tuto funkci vykonávat, bude takto uvolněné místo rozhodce 

doplněno způsobem, kterým byl tento rozhodce jmenován dle této smlouvy.  

Procesní normy rozhodčího řízení budou určeny stranami. Nedojde-li k takovému určení, 

budou určeny rozhodci.  

Prodlení a nespolupráce některé ze stran nejsou důvodem pro odepření vydání rozhodčího 

nálezu rozhodci. 

Tribunál přijímá rozhodnutí, včetně vydání rozhodčího nálezu, většinou svých rozhodců. 

V případě, kdy není takováto většina možná, je předsedající rozhodce oprávněn učinit 

rozhodnutí jako by byl jediným rozhodcem. 

Na důkaz souhlasu a projevu svobodné a určité vůle strany tímto připojují své podpisy. 

V [město] dne [datum].“ 



 

PŘÍLOHA Č. 4 

Vzory volitelných náležitostí a ustanovení rozhodčích smluv 

 

Předběžná opatření 

Doporučené znění ustanovení rozhodčí smlouvy pro umožnění podání žádosti o nařízení 

předběžných opatření obecnými soudy: 

„Strany této smlouvy se mohou kdykoli obrátit na příslušný obecný soud ve věci nařízení 

předběžného opatření, které bude považovat za vhodné a nezbytné s tím, že takováto žádost 

nebude považována za neslučitelnou s touto rozhodčí smlouvou nebo za vzdání se práva 

žádající strany na projednání sporu v rozhodčím řízení“ 

 

Doporučené znění ustanovení rozhodčí smlouvy pro umožnění podání žádosti o nařízení 

předběžných opatření rozhodci pro zachování stávajícího stavu: 

„Kterákoli za stran se může obrátit na rozhodce ve věci nařízení předběžného opatření 

k udržení stávajícího stavu do doby, než bude rozhodci vydán konečný nález nebo než dojde 

k jinému vyřešení předmětného sporu. Takovéto předběžné opatření může být stranou 

předloženo k vykonání příslušnému obecnému soudu.“ 

 

Doporučené znění ustanovení rozhodčí smlouvy pro umožnění podání žádosti o nařízení 

předběžných opatření obecnými soudy a rozhodci: 

„Kterákoli ze stran se může obrátit na rozhodce ve věci nařízení předběžného opatření, které 

může být předloženo k vykonání příslušnému obecnému soudu. Namísto vydání předběžného 

opatření rozhodci se kterákoli ze stran může obrátit na příslušný obecný soud s žádostí 

o nařízení předběžného opatření s tím, že takováto žádost nebude považována za 

neslučitelnou s touto rozhodčí smlouvou nebo za vzdání se práva žádající strany na 

projednání sporu v rozhodčím řízení“ 

 

Doporučené znění ustanovení rozhodčí smlouvy pro znemožnění podání žádosti o nařízení 

předběžných opatření: 

„Bez ohledu na pravidla rozhodčího řízení zvolená stranami nejsou rozhodci oprávněni 

přijímat nebo nařizovat předběžná opatření a smluvní strany se zavazují nepodávat návrh na 

nařízení předběžných opatření příslušnými obecnými soudy.“ 

 



 

Mlčenlivost 

Doporučené znění ustanovení rozhodčí smlouvy pro založení povinnosti mlčenlivosti 

v rozhodčím řízení: 

„Vyjma případů vyžadovaných zákonem nejsou smluvní strany, jejich zástupci, rozhodci ani 

případní svědci bez předchozího písemného souhlasu obou/všech stran sporu 

oprávněni zveřejnit nebo poskytnut jakoukoli informací o existenci, obsahu nebo výsledku 

rozhodčího řízení nebo jakékoli materiály, důkazy nebo informace související s rozhodčím 

řízením, které jsou tímto považovány za důvěrné.“ 

 

Doporučené znění ustanovení rozhodčí smlouvy pro vyloučení povinnosti mlčenlivosti 

v rozhodčím řízení: 

„Není-li zákonem stanoveno jinak, nemají strany, jejich zástupci, rozhodci ani případní 

svědci rozhodčího řízení povinnost mlčenlivosti ve vztahu k rozhodčímu řízení a informacemi 

s ním spojenými.“ 

 

Konečnost rozhodčího nálezu 

Doporučené znění ustanovení rozhodčí smlouvy pro zajištění konečnosti 

a nepřezkoumatelnosti rozhodčího nálezu obecným soudem: 

„Rozhodčí nález vydaný rozhodci bude stranami považován za konečný a závazný. Strany se 

tímto v plném rozsahu povoleném zákonem vzdávají svých práv na jakoukoli formu soudního 

odvolání, přezkumu, úpravy nebo vedlejších žalob souvisejících s rozhodčím nálezem.“ 

 

Časové omezení v rozhodčím řízení 

Doporučené znění ustanovení rozhodčí smlouvy pro časové omezení rozhodčího řízení: 

„Rozhodčí nález bude rozhodci vydán ve lhůtě 5 měsíců od zahájení rozhodčího řízení 

podáním žaloby rozhodčímu soudu žalobcem, pokud tato lhůta nebude rozhodci prodloužena 

z důvodu náročnosti a komplikovanosti projednávaného sporu.“ 

 

Doporučené znění ustanovení rozhodčí smlouvy pro časové omezení jmenování rozhodce 

v rozhodčím řízení: 

„Všechny spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodnuty s konečnou 

platností podle [stanovených pravidel] rozhodčího řízení [stanovené instituce], a to třemi 

rozhodci, z nichž každá ze stran jmenuje po jednom rozhodci. Rozhodce žalovaného bude 

žalovaným stanoven do 10 dnů od doručení žaloby. V případě, že ke jmenování rozhodce 



 

žalovaným v určené lhůtě nedojde, bude rozhodce do 5 dnů jmenován žalobcem. Třetí 

rozhodce bude jmenován rozhodci jmenovanými stranami v souladu s touto rozhodčí 

smlouvou.“ 



 

PŘÍLOHA Č. 5 

Vzor rozhodčí doložky pro mnohostranné smlouvy 

 

„Všechny spory a nároky mezi stranami smlouvy, vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti 

s ní, včetně otázek ohledně její existence, platnosti, porušení nebo ukončení, budou 

s konečnou platností řešeny v rozhodčím řízení dle pravidel [rozhodčí instituce], upravených 

jak uvedeno níže. 

Rozhodčí řízení bude vedeno před [jedním/třemi] rozhodci, jmenovaným[i] [předsedou 

rozhodčí instituce]. 

Místem nebo sídlem rozhodčího řízení bude [město a/nebo stát].  

Rozhodčí řízení bude vedeno v […] jazyce.  

Právo rozhodné pro tuto smlouvu bude hmotné právo […]. 

Jakákoli ze stran je oprávněna samostatně nebo společně s jinou stranou smlouvy zahájit 

rozhodčí řízení zasláním žaloby [rozhodčí instituci] a všem ostatním smluvním stranám. 

Jakákoli ze stran smlouvy se může zúčastnit rozhodčího řízení za předpokladu, že je (i) její 

účast účelná v souvislosti se sporem nebo nárokem souvisejícím se sporem, který je 

předmětem žaloby, vyjádření nebo protinávrhu a (ii) písemné oznámení o její účasti bude 

doručeno [rozhodčí instituci] a ostatním stranám do [30] dní ode dne, kdy jí byla doručena 

předmětná žaloba, vyjádření nebo protinávrh. 

Jakákoli ze zúčastněných stran je oprávněna v řízení podávat vyjádření, protinávrh a 

uplatňovat nároky proti ostatním zúčastněným stranám a to za předpokladu, že (i) takovéto 

vyjádření, protinávrh nebo nárok souvisí se sporem nebo nárokem souvisejícím se sporem, 

který je předmětem žaloby, vyjádření nebo protinávrhu a (ii) vyjádření, protinávrh nebo 

nárok bude doručen [rozhodčí instituci] a ostatním stranám do [30] dní ode dne, kdy jí byla 

doručena předmětná žaloba, vyjádření, protinávrh nebo nárok proti kterému směřuje. 

Rozhodčí nález vydaný v řízení je pro zúčastněnou stranu konečný a závazný, a to i v případě, 

kdy se strana na řízení nebude bezprostředně podílet. 
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