
VII. ZÁVĚR

V práci jsme se zabývali rozhodčími doložkami užívanými jak čistě ve smlouvách mezi subjekty 

soukromého  práva,  v  našem  případě  doplněné  o  mezinárodní  prvek,  tak  i  v  tzv.  investičních 

smlouvách. Investiční smlouvy užité i v názvu práce jsme definovali v širším smyslu; zahrnuli jsem 

do nich  smlouvy investiční jako smlouvy nejčastěji koncesní uzavírané mezi státem a investorem 

druhého státu, ale i tzv. dohody o ochraně investic uzavřené mezi dvěma státy. Cílem práce pak 

bylo  nahlédnout  do  často  komplikované  problematiky  rozhodčích  doložek,  přičemž  autorka  v 

zásadě provedla srovnání na jejich základních stavebních prvcích. 

Celá práce byla strukturována do šesti kapitol. První tři kapitoly jsou nezbytným podkladem pro 

samotnou  studii,  zahrnující  vymezení  základních  metod,  definování  hlavních  pojmů,  vymezení 

rozhodčí doložky jako ústředního tématu práce.  K samotnému rozboru autorka přistoupila až v 

kapitole IV., V. a VI. Jednotlivé kapitoly byly dále strukturovány do podkapitol. Práce má tedy 

logickou  systematiku  založenou  na  gradaci  jednotlivých  bodů  podle  své  komplikovanosti  či 

nejasnosti v rámci každého tématu. 

Ve  III.  kapitole  autorka  rozebírala  základní  stavební  prvky  rozhodčích  doložek,  tzn.  že  se 

zabývala arbitrabilitou a jejím pojetím v obou vymezených oblastech práva, dále způsobilostí stran 

tuto doložku uzavřít, vztahem doložky k hlavní smlouvě, do které byla vložena a požadavkem na 

její formu. V této části se základním problémem zdála být zvláště otázka právní způsobilosti, resp. 

pravomoci  státních  orgánů  platně  uzavírat  rozhodčí  doložky  i  přes  omezení  stanovená  jejich 

vnitrostátním právem. Autorka s pomocí zahraniční literatury nastínila několika základních pohledů 

na řešení těchto případů, ať už podporující tvrzení neplatnosti (na základě doktríny „ultra vires“) 

nebo naopak platnosti (např. za užití principu dobré víry či principu „pacta sunt servanda“). Autorka 

se sama přiklání  k  druhé variantě.  Osobně se domnívá,  že stát  nebo jeho orgány by měly být 

hlavním příkladem dodržování právních předpisů. Neznalost zákona neomlouvá („ignoratia iuris 

non excusat“) soukromoprávní subjekty a není důvod, proč by měla omlouvat subjekt veřejnoprávní 

(nebo jeho organizační složky). Samozřejmě tento argument je dvousečný, stejně tak se dá říci, že 

právě proto, že neznalost zákona neomlouvá, měla druhá smluvní strana vědět, že tato doložka musí 

být nutně neplatná.  Zapomenout bychom však neměli  na dvě věci:  právní řády zahrnují  stovky 

předpisů a ne vždy jsou všechny psány jasným, srozumitelným způsobem, nepotřebujícím užití 

výkladových metod. Vlastně taková situace je situací v dnešní době utopickou a nelze si skutečně 

představit, že by se dalo bez interpretačních metod obejít. Dá se tedy spíše prominout, že subjekt 

soukromého práva, a to navíc v případě, že není subjektem domácím, takové ustanovení přehlédne 
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nebo ho nevyloží správným způsobem. Mnohem přísnější přístup je však potřeba přijmout právě u 

veřejnoprávních  subjektů  či  jejich  složek,  které  mají  k  normám veřejného  práva  blíž.  Je  tedy 

nesmyslné,  dle  autorky,  aby  se  tyto  subjekty  (orgány)  mohly  úspěšně  dovolat  neplatnosti  této 

doložky, neboť by tak paradoxně, pokud druhý subjekt o této neplatnosti nevěděl, byla chráněna 

„špatná víra“ nad „dobrou“.  

V  rámci  rozhodčích  doložek  užitých  v  mezinárodním  obchodě  je  často  sporným  bodem 

interpretace, tedy výklad smluvních ustanovení. Autorka načrtla určité typy doložek vyskytující se v 

této oblasti práva a neopomněla se zmínit ani o některých – byť i ne příliš častých – tendencích v 

nich se vyskytujících a s nimi spojených problémech. Jsou to zejména doložky, které nejsou čistě 

rozhodčími doložkami, tzn. že určitým způsobem v sobě zahrnují i možnost nebo dokonce v určité 

fázi i povinnost řízení u obecných soudů (viz tzv. „combined clauses“) a nabízí se tedy otázka jejich 

platnosti,  kterou  však  lze,  a  to  ne  vždy  zcela  jednoznačně,  odpovědět  pouze  v  poměru  ke 

konkrétnímu právnímu řádu (pokud není přímo taková otázka řešena v právních předpisech jsem 

odkázáni na ne vždy bohatou či konsistentní judikaturu obecných soudů). Takový závěr lze učinit i 

pro tzv. doložky patologické, jejichž „patologie“ zejména tkví v odkazu na neexistující rozhodčí 

instituci, rozhodčí pravidla nebo ustanovující již zesnulé či jinak nezpůsobilé rozhodce. 

Práce v následující kapitole přechází k doložkám užitých v investičních smlouvách. Ačkoliv i v 

předešlé kapitole jsme v případě tzv. „combined clauses“ v podstatě popsali typický střet týkající se 

jurisdikce mezi soukromoprávními institucemi a obecnými soudy jako státními orgány, je právě v 

oblasti investičních sporů tento rozkol silně akcentován. Mezi základní sporné body autorka řadí:

1) povahu rozhodčích doložek v dohodách o ochraně investic,

2) pravomoc státu a státních orgánů pro uzavírání rozhodčích doložek,

3) rozlišení nároků z dohod a ze smlouvy, možnost volby fóra investorem v (ne)závislosti na 

povaze těchto nároků.

Body  č.  1)  a  2)  autorka  rozebrala  postupně  v  úvodních  kapitolách.  Naopak  bod  č.  3  byl 

ústředním tématem celé kapitoly, tzn. rozlišení nároků ze smluv a z dohod o ochraně investic a 

možnost subsumovat čistě smluvní nároky pod režim těchto dohod, ať už na základě v nich široce 

formulovaných  rozhodčích  doložek  nebo  tzv.  „umbrella  clause“.  Autorka  v  souvislosti  s  touto 

problematikou v práci rozebrala několik zásadních rozhodnutí Mezinárodního střediska pro řešení 

sporů z investic doplněný i o komentář předních kapacit v oblasti investičních sporů. Autorka se 

obecně shoduje s většinovým názorem těchto autorit, že je neúnosné na jednu stranu poskytnout 

investorům možnost využití ochrany dohod i pro čistě smluvní nároky, k čemuž široce formulované 
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rozhodčí doložky nebo doložky typu „umbrella clause“ přímo vybízejí, a následně jim toto právo 

odepřít. Závěrem práce autorka obrátila svoji pozornost k tzv. negativním jevům vyskytujících se v 

rozhodčích  doložkách,  stejně  jako  tak  de  facto  obdobným  způsobem  učinila  i  v  kapitole 

pojednávající o rozhodčích doložkách v mezinárodním obchodě.

Tato  práce  si  kladla  za  cíl  identifikovat,  rozebrat  a  srovnat  hlavní  jevy  vyskytující  se  v 

souvislosti  s  rozhodčími  doložkami.  Hlavním  zájmem  autorky  bylo  nahlédnout  pod  povrch 

problematiky ustanovení, která jsou často opomíjená či se jim nedostává tolika pozornosti, kolik by 

si vzhledem ke své důležitosti zasloužily. Ač se zdá, že rozhodčí doložky v investičních smlouvách 

a v mezinárodním obchodě se podstatně neliší – můžeme určitě říci, že základní atributy jsou ne-li 

stejné, tak podobné - jejich odlišnost tkví právě v komplikovanosti vztahů, které pokrývají. Zatímco 

v mezinárodním obchodě existuje jen jeden druh nároků, nemůže ani vzniknout situace, která je tak 

typická pro investiční spory; avšak spory o jurisdikci se mohou objevit i zde, i když poněkud na jiné 

úrovni. Zatímco u investičních sporů nejčastěji dojde k takovému sporu mezi v podstatě dvěma 

rozhodčími soudy, příp. mezi rozhodčím soudem a obecným soudem, v důsledku povahy nároku, 

tak v mezinárodním obchodě to bude vždy mezi rozhodčím soudem a obecným soudem daného 

státu  na  základě  špatně  formulované  doložky,  někdy  vzbuzující  i  pochybnosti  o  své  platnosti. 

Můžeme  tedy  závěrem  říci,  že  společným  problémem  obou  doložek  (i  když  nevyhnutelně  to 

neznamená jediným problémem, což platí zejména u doložek v mezinárodním obchodě) je kolize 

veřejného a soukromého práva.
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