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Úvod 
 

Základné  vymedzenie 

 

Medzinárodná arbitráž1 je spôsob riešenia sporov prostredníctvom 

neutrálneho rozhodcovského tribunálu ustanoveného stranami konkrétneho 

sporu. Pokiaľ ide o medzinárodné právo verejné, medzinárodná arbitráž vznikla 

pôvodne ako spôsob riešenia sporov výlučne medzi štátmi. V priebehu 

posledného storočia však, v súvislosti s rozširovaním pojatia 

medzinárodnoprávnej subjektivity, dochádza k rozširovaniu arbitráže aj do iných 

oblastí. Arbitráž sa takto začína využívať pri riešení sporov medzi štátmi a 

medzinárodnými medzivládnymi organizáciami, a konečne i pri riešení 

investičných sporov medzi štátom na jednej strane, a fyzickou alebo právnickou 

osobou z iného štátu na strane druhej. Pojem medzinárodná arbitráž však môže 

odkazovať aj na medzinárodnú obchodnú arbitráž, ktorá patrí pochopiteľne do 

medzinárodného práva súkromného. 

Obidva základné typy medzinárodnej arbitráže, ako si ďalej ukážeme, 

majú nepochybne viacero spoločných, ale aj odlišných čŕt. Práve otázka 

transparentnosti konania je, zdá sa, črtou, ktorá v uvedených typoch arbitráže 

nie je vnímaná rovnako. Z toho dôvodu som sa rozhodla vo svojej práci venovať 

primárne pozícii transparentnosti v investičnej, a pre porovnanie aj 

v medzinárodnej obchodnej arbitráži. 

 

Ako vidíme, na poli medzinárodnej arbitráže existuje nielen pluralita 

druhov rozhodcovského konania, ale aj množstvo rozmanitých rozhodcovských 

tribunálov. Aj napriek tomu by sme však mohli identifikovať ich spoločné črty, 

ktoré zároveň odlišujú arbitráž od prejednávania sporov pred medzinárodnými 

súdmi na jednej strane, a od iných alternatívnych metód riešenia sporov na 

strane druhej. Čo sa procesnej stránky týka, strany sporu sa môžu rozhodnúť  

predložiť tribunálu svoj budúci potenciálny spor alebo konkrétny spor, ktorý už 

                                                 
1
 V mojej práci budem používať pojmy arbitráž a rozhodcovské konanie ako synonymá. 
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medzi nimi vznikol.2 Rozhodcovský tribunál, ad hoc ako aj inštitucionalizovaný, 

je ustanovený vždy pre ten ktorý konkrétny prípad a jeho zloženie je ovlyvnené 

vôľou strán. Za ďalšie, tribunál spravidla nerozhoduje o svojej právomoci, 

prejednáva spory, ktoré mu boli stranami postúpené. Čo sa týka procesných 

pravidiel a rozhodného práva, tieto sú do značnej miery taktiež ovplyvnené 

stranami. V neposlednom rade je pre arbitráž vo väčšine prípadov typická 

konečnosť rozhodcovského rozsudku a jeho záväznosť pre strany.3 

 

Medzinárodná  arbitráž,  historická  perspektíva 

 
Korene arbitráže siahajú až do antických čias. Spory medzi mestskými 

štátmi starovekého Grécka, týkajúce sa najmä ich územných nárokov, boli 

s obľubou predkladané rozhodcom. Neskôr, v časoch Rímskej ríše, sa arbitráž 

prejavovala hlavne ako nástroj Ríma na upevnenie svojho vplyvu a nadvlády v 

podmanených územiach. Keďže sa v takejto antickej forme arbitráže jednalo 

skôr o mocenské a politické hry ako o nestranné  a nezávislé rozhodovanie 

sporov medzi štátmi, nepredstavuje staroveká arbitráž východiskový bod pre 

modernú medzinárodnú arbitráž.4 

O tísicročie neskôr, v časoch stredoveku, dochádza k znovuobjaveniu 

arbitráže, a to v sporoch medzi talianskymi mestskými štátmi či švajčiarskymi 

kantónmi. Právomoc rozhodovať spory v časoch feudalizmu si akosi 

samozrejme uzurpovali panovník a pápež, no vzhľadom na spôsob a charakter 

ich rozhodovania hovoríme v tomto prípade o arbitráži len vo formálnom zmysle 

slova.5 K rozmachu rozhodcovskej praxe dochádza počas stredoveku aj na 

akademickej pôde, konkrétne na známych univerzitách v Bologni, Padove 

a Perugii. Vzdelanci na právnických fakultách tu rozhodovali v akýchsi senátoch 

podľa kanonického práva modifikovaného zásadami rímskeho civilného práva. 

Ich pozícia rozhodcov však nebola jednoznačná a z dôvodu viacmenej poradnej 

                                                 
2
 Na základe toho rozlišujeme stále a ad hoc rozhodcovské tribunály, v tomto poradí. 

3
 SCHLOCHAUER, H. J. Arbitration. In Bernhardt, R. (ed.) Encyclopedia of Public International 

Law, Settlement of Disputes. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1981, s. 14. 
4
 Ibid., s. 15. 

5
 Ibid., s. 16. 
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fukcie vystupovali viac ako sprostredkovatelia a nie autoritatívni rozhodcovia. 

Tento fakt v spojitosti s turbulentnou dobou 15. storočia predznamenal ústup 

medzinárodnej arbitráže a jej definitívny skon v 16. storočí.6 

Snahy o opätovné oživenie arbitráže ako mierového spôsobu riešenia 

sporov medzi štátmi sa začínajú prejavovať až v priebehu 17. storočia 

v súvislosti s rozpadom feudálnej spoločnosti, s národno-oslobodzovacími bojmi 

na európskom kontinente, s bojmi za nezávislosť na americkom kontinente a so 

vznikom národných štátov. Na tomto mieste by som len na okraj spomenula v 

našich reáliách významnú perličku, a síce fakt, že už v roku 1462 kráľ Jiří 

z Poděbrad v rámci svojich plánov na vytvorenie stálej mierovej organizácie 

navrhoval zriadenie akéhosi stáleho medzinárodného súdu pre uchovávanie 

mieru, ktorý by spory medzi štátmi rozhodoval bez nutnosti použitia násilia 

a vojenskej sily.7  

Predpokladom rozmachu arbitráže bola existencia suverénnych štátov, 

ktoré okrem vlastnej nezávislosti uznávali nezávislosť susedných štátov, a 

zároveň vzájomnú závislosť a prepojenosť medzinárodného celku. Preto až 

o storočie neskôr dochádza k skutočnému vzniku medzinárodných 

rozhodcovských tribunálov v modernom ponímaní, a to na základe 

medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi Veľkou Britániou a Spojenými 

štátmi americkými8, neskôr medzi USA a štátmi juhoamerického kontinentu 

a konečne aj medzi juhoamerickými štátmi navzájom. V priebehu 19. storočia 

zažíva rozvoj medzinárodná doprava a obchod, preto práve v týchto odvetviach 

dochádza k začleňovaniu rozhodcovských zmlúv do dvoj- či viacstranných 

medzinárodných zmlúv a dohovorov. Navyše, k akceptovaniu arbitráže 

prispieva aj pozitívna skúsenosť štátov, ktoré už jej aktérmi boli. Ďalekosiahly 

efekt v tomto ohľade mala tzv. Alabama arbitráž medzi Veľkou Britániou a USA 

z roku 1872, v rámci ktorej došlo k vyriešeniu sporov prameniacich v americkej 

občianskej vojne. Práve na základe úspechu v Alabama arbitráži došlo v USA 

ako aj v európskych štátoch k legislatívnym iniciatívam, výsledkom ktorých bola 

inkorporácia rozhodcovských zmlúv do rámca zmlúv medzištátnych. Na základe 

                                                 
6
 Ibid. 

7
 Ibid. 

8
 Jay Treaty (1794) považovaná za základ modernej medzinárodnej arbitráže. 
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vznikajúcej praxe sa otázkou kodifikácie medzinárodného práva  a revíziou 

medzinárodnej arbitráže začali koncom 19. storočia zaoberať aj odborníci 

a právni experti. Ich návrhy dospeli do štádia realizácie počas Haagskych 

mierových konferencií v rokoch 1899 a 1907, kde došlo k prijatiu kľúčových 

dokumentov, a to Haagskych dohovorov o mierovom riešení sporov z rokov 

1899 a 1907,9 v tomto poradí.10 V duchu takmer identického znenia článku č. 1 

oboch dohovorov je účel arbitráže, ako jedného zo spôsobov mierového 

riešenia sporov, vyjadrený ako snaha štátov v čo možno najväčšej miere vyhnúť 

sa použitiu sily pri riešení ich vzájomných sporov. 

Na tomto mieste je nutné spomenúť najstarší inštitucionalizovaný11 

medzinárodný rozhodcovský súd, a to Stály arbitrážny dvor (Permanent Court 

of Arbitration, ďalej ako PCA) založený práve Haagskymi dohovormi. Pôvodne 

bol vytvorený za účelom mezištátnej arbitráže (state-to-state), umožňuje však aj 

riešenie sporov tzv. zmiešanej povahy, teda sporov medzi dvoma stranami, kde 

iba jednou z nich je štát.12 

V období po Haagskych mierových konferenciách dochádza k rozmachu 

arbitráže aj vďaka rozhodovacej činnosti tribunálov operujúcich v rámci PCA, na 

ktorý odkazujú mnohé dvojstranné aj viacstranné medzinárodné zmluvy.13 

Po druhej svetovej vojne pokračuje nastolený trend zvýrazňovania 

potreby mierového riešenia medzinárodných sporov. V článku č. 1, ods.1 

Charty Organizácie spojených národov (ďalej ako Chrata OSN, 1945)14 je ako 

jeden z cieľov OSN artikulované práve riešenie medzinárodných sporov 

a situácií, ktoré by mohli viesť k porušeniu mieru, pokojnými prostriedkami 

a v zhode so zásadami spravodlivosti a medzinárodného práva. Kapitola VI 

                                                 
9
 Haagske dohovory o mierovom riešení sporov z rokov 1899 a 1907 (The Hague Conventions 

for the Pacific Settlement of International Disputes, 1899 and 1907). Dostupné na 
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1187  
10

 SCHLOCHAUER, H. J. op. cit., s. 17. 
11

 V skutočnosti by sme PCA mohli umiestniť niekam medzi stály a ad hoc rozhodcovský 
tribunál, ktorý sprostredkúva arbitráž a iné spôsoby riešenia medzinárodných sporov. Stála je 
len Medzinárodná kancelária PCA, tá vedie zoznam rozhodcov, z ktorých je v prípade sporu 
rozhodcovský tribunál ustanovený. 
12

 Viz. http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1188, PCA pravidlá pre: medzištátnu 

arbitráž; arbitráž medzi medzi dvoma stranami, kde iba jednou z nich je štát; arbitráž medzi 
medzinárodnými organizáciami a štátmi; arbitráž medzi medzinárodnými organizáciami 
a súkromnými osobami. 
13

 SCHLOCHAUER, H. J. op. cit., s. 18. 
14

 Text dostupný na: http://www.un.org/en/documents/charter/  

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1187
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1188
http://www.un.org/en/documents/charter/
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Charty OSN nazvaná Pokojné riešenie sporov zaväzuje v článku č. 33, ods.1 

členské štáty riešiť spory mierovou cestou a výslovne označuje arbitráž ako 

jeden z možných prostriedkov.    

 

Obsahové  vymedzenie  práce 

 

Medzinárodná arbitráž alebo tiež medzinárodné rozhodcovské konanie je 

jedným z možných spôsobov riešenia sporov vyskytujúci sa v rámci 

medzinárodného práva verejného ako aj súkromného. Jedná sa o pojem 

pomerne široký a nie úplne jednoznačný, preto by som si na tomto mieste 

dovolila krátky exkurz za účelom vymedzenia presného rozsahu mojej práce 

s cieľom vyhnúť sa prípadným nepresnostiam alebo nejasnostiam. 

 

V sfére medzinárodného práva verejného hovoríme o arbitráži ako 

o spôsobe riešenia sporov medzi štátmi alebo ďalšími subjektmi 

medzinárodného práva verejného, pričom v súčasnosti ide spravidla o spory 

v rámci Svetovej obchodnej organizácie (World Trade Organization, ďalej ako 

WTO)15, ktorá má vlastný mechanizmus riešenia sporov.16 

Už spomínaný Stály arbitrážny dvor požíva v sfére medzinárodnej 

arbitráže vysoko rešpektované postavenie, napriek tomu však v oblasti 

medzištátnych sporov podľa dôhod o podpore a ochrane investícií ako aj sporov 

z investícií medzi štátom a investorom nie je využívaný často.17 

Na rozdiel od vyššie zmieneného nízkeho nápadu vecí v prípade PCA, 

sa Tribunál pre nároky medzi Iránom a USA, zriadený Alžírskymi dohodami 

z roku 1981 so sídlom v Haagu (Iran-US Claim Tribunal), môže popýšiť 

pomerne pestrou činnosťou.18 

                                                 
15

 ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku, 
2.vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 41. 
16

 Tzv. DSB (Dispute Settlement Body). 
17

 ŠTURMA, P. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, 2.vyd. Praha: Linde, 
2008, s. 111,112. 
18

 Ibid., s. 112. 
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Ďalším, neskôr vznikajúcim,  typom sporov patriacich do oblasti 

medzinárodného práva verejného sú medzinárodné investičné spory, teda 

spory medzi štátom a zahraničným investorom. Spory z medzinárodných 

investícií sú charakterizované diagonálnym právnym vzťahom medzi 

suverénnym štátom, kde došlo k umiestneniu investície, na jednej strane, 

a investorom, súkromným subjektom a zároveň príslušníkom iného štátu, na 

strane druhej. Predmetom sporu je mocenský zásah štátu voči investorovi, 

v dôsledku ktorého došlo k znehodnoteniu investície.19 Medzi spornými 

stranami neexistuje priamy zmluvný vzťah, avšak predpokladom riešenia 

predmetného sporu je medzinárodná multilaterálna alebo bilaterálna zmluva 

o podpore a ochrane investícií, ktorá spôsob riešenia sporu stanoví. V prípade 

multilaterálnej zmluvy ide o Dohovor o riešení sporov z investícií medzi štátmi 

a občanmi druhých štátov20 z roku 1965 (ďalej ako Dohovor ICSID), v režime 

ktorého sú spory riešené pred Medzinárodným strediskom pre riešenie sporov 

z investícií (International Centre for the Settlement of Investment Disputes, ďalej 

ako Stredisko alebo ICSID) so sídlom vo Washingtone. Bilaterálne zmluvy 

spravidla ponúkajú niekoľko možností, pričom je na žalobcovi, pre ktorú 

konkrétnu sa rozhodne. Je to možnosť predložiť spor ICSID-u, prípadne 

rozhodcovské konanie ad hoc podľa Rozhodcovských pravidiel Komisie OSN 

pre medzinárodné obchodné právo (United Nations Commission for 

International Trade Law, ďalej ako UNCITRAL), rozhodcovské konanie pred 

stálym medzinárodným rozhodcovským súdom ako napríklad Medzinárodný 

rozhodcovský súd pri Medzinárodnej obchodnej komore v Paríži (International 

Court of Arbitration of International Chamber of Commerce, ďalej ako ICA ICC), 

či dokonca konanie pred národnými súdmi štátu investície.21 

V súvislosti s medzinárodnou investičnou arbitrážou22 je nutné spomenúť 

Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (North American Free Trade 

Agreement, ďalej ako NAFTA alebo Dohoda), ktorá predstavuje formu 

                                                 
19

 ROZEHNALOVÁ, N. op. cit., s. 74. 
20

 Dohovor aj Rozhodcovské pravidlá dostupné na  
http://icsid.worldbank.org/ICSID/ICSID/RulesMain.jsp  
21

 ROZEHNALOVÁ, N. op. cit., s. 75. 
22

 V mojej práci budem používať pojmy riešenie sporov z medzinárodných investícií, riešenie 
medzinárodných investičných sporov a medzinárodná investičná arbitráž ako synonymá. 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/ICSID/RulesMain.jsp
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regionálnej ekonomickej integrácie medzi USA, Kanadou a Mexikom. Táto 

viacstranná obchodná dohoda o zóne voľného obchodu nadobudla účinnosť 

dňa 1.1.1994. Kapitola č. 11, sekcia B dohody NAFTA23 zakotvuje vlastnú 

procesnú úpravu riešenia medzinárodných investičných sporov, preto aj toto 

konanie bude predmetom stručnej analýzy. 

V rámci vyššie uvedeného verejnoprávneho rozmeru medzinárodnej 

arbitráže a s ohľadom na vecné zameranie mojej práce som sa rozhodla 

pozornosť venovať hlavne Dohovoru ICSID, Rozhodcovským pravidlám ICSID 

(ďalej ako Pravidlá ICSID) a konaniu v režime NAFTA. 

 

Plne si uvedomujem, že prácu píšem na Katedre medzinárodnéh práva 

verejného, nemôžem však opomenúť súkromnoprávny rozmer arbitráže 

prevtelený do formy medzinárodnej obchodnej arbitráže, význam a výskyt ktorej 

prudko vzrástol v priebehu 20. storočia ako prirodzený dôsledok rozmachu 

medzinárodného obchodu. 

Medzinárodnú obchodnú arbitráž by sme mohli definovať ako dobrovoľné 

postúpenie riešenia súkromnoprávneho sporu s tzv. medzinárodným prvkom, 

teda sporu o majetkové nároky z medzinárodného obchodného styku medzi 

právnickými či fyzickými osobami, neutrálnej tretej strane, ktorá vystupuje buď 

ako jeden či skupina viacerých rozhodcov alebo inštitucionalizovaný 

rozhodcovský súd, a táto tretia osoba, vystupujúca ako súkromná osoba či 

neštátna inštitúcia, teda subjekt odlišný od štátu a národných súdov, vydá na 

základe uskutočneného konania záväzné a vykonateľné rozhodnutie. 

Predpokladmi prejednania sporu v arbitráži je tzv. arbitrabilita, teda spôsobilosť 

veci byť predmetom rozhodcovského konania a súčasne existencia platnej 

dohody medzi stranami sporu o jeho vyriešení práve cestou arbitráže 

(rozhodcovská zmluva).24 

Z dôvodu relevancie medzinárodnej obchodnej arbitráže v kontexte 

transparentnosti a s ňou súvisiacej dôvernosti rozhodcovského konania som sa 

rozhodla venovať aj rozhodcovským či procesným pravidlám významných 

inštitúcií v oblasti medzinárodnej obchodnej arbitráže, a to konkrétne 
                                                 
23

 Text dostupný na http://www.nafta-sec-alena.org/en/view.aspx?conID=590&mtpiID=142  
24

 ROZEHNALOVÁ, N. op. cit., s. 42. 

http://www.nafta-sec-alena.org/en/view.aspx?conID=590&mtpiID=142
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procesným pravidlám Arbitrážneho a mediačného centra Svetovej organizácie 

duševného vlastníctva (World Intellectual Property Organization, Arbitration and 

Mediation Center, ďalej ako WIPO),25 Milánskeho rozhodcovskému súdu pri 

Milánskej obchodnej komore (Chamber of Arbitration of Milan, Milan Chamber 

of Commerce, ďalej ako CAM)26 a pravidlám Medzinárodného rozhodcovskému 

súdu ICC.27 

Na poli medzinárodnej obchodnej ako aj investičnej arbitráže sú 

samozrejmosťou Rozhodcovské pravidlá UNCITRAL (ďalej ako Pravidlá 

UNCITRAL),28 preto aj tieto budú nevyhnutne predmetom rozboru v rámci mojej 

témy. 

 

Všetky uvedené rozhodcovské pravidlá som si z ich nepreberného 

množstva vybrala v prvom rade kvôli ich aktuálnosti, nedávnym novelizáciám a 

relevantnosti vo vzťahu k moje téme. Ako ďalej uvidíme, niektoré rozhodcovské 

inštitúcie sa vydali cestou posilňovania dôvernosti, iné sa snažia reflektovať 

súčasný trend od dôvernosti k transparentnosti medzinárodnej arbitráže, ktorý 

je však evidentný hlavne na poli arbitráže investičnej.  

 

Ako bolo uvedené vyššie, obchodná arbitráž síce vystupuje ako protipól 

k systému štátnych súdov, neexistuje však mimo neho. Úprava 

rozhodcovského, vnútroštátneho aj medzinárodného, konania je v Českej 

republike vyhradená zákonu č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů (ďalej ako „zákon o rozhodčím řízení“), v ktorom je okrem 

iného podporná úloha všeobecného súdnictva vyjadrená napríklad v § 6 ods.2, 

§ 9, § 20 ods.2, § 31 až § 35,29 v týchto prípadoch hovoríme o tzv. pomocnej 

a kontrolnej právomoci štátu vo vzťahu k rozhodcovskému konaniu. 

Zároveň by som chcela upresniť, že národným predpisom jednotlivých 

štátov sa v mojej práci venovať nebudem hlavne z dôvodu, že tieto otázku 

                                                 
25

 Dostupné na http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules/index.html  
26

 Dostupné na http://www.camera-arbitrale.it/risolvi.php?sez_id=64&lng_id=14  
27

 Dostupné na http://www.iccwbo.org/court/arbitration/id4199/index.html  
28

 Dostupné na 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2010Arbitration_rules.html  
29

 Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení. 

http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules/index.html
http://www.camera-arbitrale.it/risolvi.php?sez_id=64&lng_id=14
http://www.iccwbo.org/court/arbitration/id4199/index.html
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2010Arbitration_rules.html
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dôvernosti, o to menej transparentnosti, spravidla neupravujú,30 31 a ďalej preto, 

lebo ich rozbor nepovažujem pre účely a rozsah tejto práce za prínosný.  

 

Štruktúra a metodika práce 

 

 Majúc na zreteli prehľadnosť, jasnosť a logickú súslednosť textu som 

svoju prácu rozdelila do štyroch veľkých kapitol, kde by som chcela rozobrať 

hlavné okruhy či problémy predmetnej témy. V záujme prirodzeného toku textu 

a informáciíí v ňom obsiahnutých som spomínané štyri kapitoly vyčlenila 

z dôvodu, že ich považujem za významné samostatné okruhy, ktoré si vďaka 

relevancii k predkladanej problematike zaslúžia osobitnú pozornosť. 

 Prvá, viacmenej popisná, kapitola sa venuje pozícii dôvernosti 

v medzinárodnej arbitráži, jej rôznym prejavom v rôznych štádiách procesu ako 

aj v rôznych právnych kultúrach a štátoch. Dalo by sa povedať, že dôvernosť 

arbitráže stojí na opačnom konci spektra ako transparentnosť, a preto sa 

zaradenie tejto kapitoly na úplný začiatok práce môže zdať nelogické. Myslím si 

však, že súčasný stav v medzinárodnej arbitráži je nutné ozrejmiť práve 

s poukazom na vývoj ponímania dôvernosti ako dlhú dobu prirodzene 

vnímaného atribútu arbitráže, a z toho vyplývajúcu zmenu postoja. 

 Druhá, veľmi stručná kapitola, je venovaná vzťahu arbitráže k článku č. 6 

Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Rady Európy (1950) 

(Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

skrátene The European Convention on Human Rights, ďalej ako Dohovor 

ECHR).32 Podľa môjho názoru si tento krátky exkurz do ľudskoprávnej roviny 

vyžaduje samostanú kapitolu, keďže sa jedná o vskutku elementárny dokument 

                                                 
30

 Výnimou sú napríklad predpisy upravujúce rozhodcovské konanie na Novom Zélande, 
v Škótsku, Hongkongu, Španielskom kráľovstve, najnovšie aj vo Francúzsku, avšak tu len vo 
vzťahu k vnútroštátnej arbitráži, podrobnejší rozbor vo vzťahu k Francúzsku bude poskytnutý 
v ďalšom texte. 
31

 CASTELLANE, B. The New French Law on International Arbitration. Journal of International 
Arbitration, roč.28, č.4, 2011, s. 377. 
32

 Text dokumentu aj neoficiálnych prekladov dostupný na 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protoc
ols/The+European+Convention+on+Human+Rights/  

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights/
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights/
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a považujem za potrebné v súvislosti s otázkou transparentnosti na tento vzťah 

poukázať. 

 Tretia kapitola pojednáva o relatívne samostatnej katogórii v rámci 

medzinárodnej arbitráže, konkrétne o arbitráži investičnej. Vďaka špecifikám 

tohto typu rozhodcovského konania, následkom ktorých dochádza 

k najmarkantnejšiemu volaniu po transparentnosti a otvorenosti práve v sfére 

investičnej arbitráže a zároveň aj k najväčším posunom v tomto smere, sa 

jedná nepochybne o kapitolu významnú a hodnú pozornosti. Špeciálnu 

pozornosť by som chcela venovať aktuálnej snahe a dosiahnutým výsledkom 

Pracovnej skupiny II, ktorú UNCITRAL poverila vypracovaním pravidiel 

transparentnosti na poli investičnej arbitráže. 

V poslednej, štvrtej, kapitole sa pokúsim na základe porovnania staršieho 

znenia vybraných rozhodcovských pravidiel so znením aktuálnym demonštrovať 

posun k väčšej otvorenosti medzinárodnej arbitráže a ukázať, že aj v čisto 

súkromnoprávnej oblasti medzinárodnej obchodnej arbitráže si transparentnosť 

buduje svoju úzku cestičku. Zároveň je nutné mať na pamäti zmysel a účel 

medzinárodnej obchodnej arbitráže, ktorým je jednoznačne pokojné a pokiaľ 

možno rýchle vyriešeniu sporu. Stranami sporu sú spravidla obchodníci, ktorý si 

neverejnú a dôvernú arbitráž vyberajú z pochopiteľných dôvodov. Preto by, 

podľa môjho názoru, mala aj naďalej medzinárodná obchodná arbitráž slúžiť 

potrebám tých, pre ktorých je určená, teda potrebám medzinárodnej obchodnej 

komunity. Pre porovnanie si z vyššie uvedeného dôvodu ukážeme aj to, že 

niektoré inštitúcie na základe vývoja v rozhodcovskej teórii a praxi svoje 

pravidlá potrebám medzinárodného obchodu prispôsobujú. 

Chcela by som podotknúť, že práve v tretej a štvrtej kapitole je najviac 

priestoru ponechaného kritickému zhodnoteniu súčasnému stavu a pokusu 

formulovať do úvahy prichádzajúce dôvody, ktoré k danému stavu viedli či ho 

aspoň ovplyvnili. Na tomto mieste sa bez úmyslu účelového ovplyvňovania 

čitateľa mojej práce pokúsim prispieť do diskusie aj vlastnými komentármi. 

 Čo sa týka metodiky spracovania práce a použitých zdrojov, vychádzala 

som hlavne z dôvodu priam endemického výskytu relevantných materiálov 

v českom a slovenskom jazyku z literatúry zahraničnej, hlavne americkej 
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a britskej33, internetových stránok spomínaných rozhodcovských inštitúcií či 

organizácií zaoberajúcich sa medzinárodnou arbitrážou, medzinárodným 

obchodom a právom medzinárodného obchodu, a dokumentov na týchto 

stránkach dostupných. Ako som už uviedla, veľkú pozornosť som venovala 

komparácii predchádzajúceho znenia rozhodcovských či procesných pravidiel 

so znením najaktuálnejším. 

 Dovolím si jednu poznámku technického charakteru, a síce lingvistický 

problém s prekladom zahraničnej literatúry vo vzťahu k jazyku, v ktorom prácu 

píšem. Českým odborným prekladom pojmu arbitral award je rozhodčí nález 

(po slovensky rozhodcovský nález), avšak slovenská odborná literatúra34 ako aj 

zákon o rozhodcovskom konaní35 používa pre meritórne rozhodnutie vo veci 

pojem rozhodcovský rozsudok. V záujme konzistentnosti jazykového aparátu 

považujem za vhodné používať aj v mojej práci ako ekvivalent pojmu arbitral 

award termín rozhodcovský rozsudok. 

 

Cieľ práce 

 

Úprava dôvernosti či transparentnosti v medzinárodnej arbitráži je 

relatívne skromná, rozptýlená, nejednotná, ale hlavne fragmentárna. Jednotlivé 

rozhodcovské inštitúcie si túto problematiku upravujú vo svojich pravidlách 

samostatne, nehovoriach a individuálnych procesných ujednaniach strán 

v prípade ad hoc arbitráže. Zároveň nemôžeme zabudnúť na možnosť strán 

sporu vzájomnou dohodou modifikovať zvolené procesné pravidlá a prispôsobiť 

ich takto vlastným potrebám.36 

Absencia monografie venujúcej sa otázke transparentnosti 

v medzinárodnej arbitráži robí z predmetnej témy úlohu pomerne náročnú, na 

druhej strane však motivujúcu. 

                                                 
33

 Pozri Zoznam použitej literatúry. 
34

 Napríklad CHOVANCOVÁ, K. Medzinárodná arbitráž investičných sporov.  Bratislava: 
Eurokódex, 2009, s. 349. 
35

 Zákon č. 244/2002 Zb., o rozhodcovskom konaní, § 33, ods.1, písm. a). 
36

 Napríklad čl. 44 Dohovoru ICSID. 
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Ako ďalej uvidíme, tradičný koncept dôvernosti je na ústupe, zatiaľ čo na 

svetlo sa dostáva idea transparentnosti. Napätie medzi týmito dvoma zásadami 

je umocnené nejednotnou rozhodovacou praxou a teóriou. Napriek tomu sa 

domnievam, že práve táto zložitosť a nejednoznačnosť vzbudzuje záujem 

a podnecuje konštruktívnu debatu. 

Predkladaná téma „Transparentnosť konania v medzinárodnej arbitráži“ 

je myslím, aktuálna, zaujímavá, ale hlavne podnetná, nevyriešená a možno 

definitívne nevyriešiteľná. Práve spomenuté atribúty ma priviedli k rozhodnutiu 

venovať môj čas, energiu a úsilie v rámci písania diplomovej práce štúdiu a 

výskumu súčasného stavu transparentnosti v medzinárodnej arbitráži s 

cieľom poodkryť závoj tajomna, ktorým je predmetná oblasť zahalená. 

Na základe predchádzajúceho textu môžeme usudzovať, že pôvodná 

medzištátna arbitráž sa rozvinula do ďalšich rozmerov, konkrétne do 

medzinárodnej investičnej arbitráže, ktorá v sebe zahŕňa kombináciu verejno- 

a súkromnoprávneho aspektu. Riešenie sporov medzi štátmi cestou arbitráže 

však ovplyvnilo aj riešenie sporov medzi jednotlivcami, fyzickými či právnickými 

osobami, a tým sa rozvinula i do čisto súkromnoprávneho rozmeru vo forme 

medzinárodnej obchodnej arbitráže. Dôvernosť a transparentnosť majú 

v uvedených typoch medzinárodnej arbitráže rôznu pozíciu, preto by som o nich 

chcela pojednať oddelene a následne ich podrobiť komparatívnemu rozboru.  

Cieľom mojej práce je analyzovať aktuálny stav medzinárodnej 

investičnej ako aj obchodnej arbitráže vo vzťahu k požiadavke transparentnosti, 

identifikovať rozdiely, ktoré v tejto súvislosti v skúmaných druhoch arbitráže 

vznikajú a dešifrovať príčiny, ktoré tieto rozdiely opodstatňujú. 

 

Táto práca je spracovaná s ohľadom na právny stav ku dňu 1.4.2012. 
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1. Dôvernosť  v  medzinárodnej  arbitráži 

 

1.1 Pojmy neverejnosť a dôvernosť rozhodcovského konania 

 

Úvodom považujem za nutné ozrejmiť rozdiel medzi dvoma atribútmi 

arbitráže, ktoré sa zdajú byť podobné či dokonca totožné, no ani zďaleka také 

nie sú. 

V anglicky písanej literatúre37, z ktorej čerpám, je zvýraznený rozdiel 

medzi pojmami privacy a confidentiality v medzinárodnej arbitráži. Prvý z týchto 

pojmov znamená súkromie, tajomstvo, utajenie a podobne, druhý termín 

označuje dôvernosť, tajomstvo, utajenie. Na prvý pohľad identický význam slov 

má však v kontexte arbitráže celkom špecifický odraz. 

Privacy preto chápeme ako neverejnosť rozhodcovského konania, teda 

konanie bez účasti verejnosti v tom najširšom slova zmysle. Konania sa 

spravidla účastnia rozhodcovia, strany v spore, ich zástupcovia a právni 

poradcovia, administratívny aparát rozhodcovskej inštitúcie v prípade 

inštitucionalizovaného rozhodcovského konania, a osoby, účasť ktorých je pre 

priebeh konania a jeho zabezpečenie potrebná, ako napríklad zapisovatelia, 

znalci či svedkovia.38 Práve neverejnosť konania je jedným zo znakov 

odlišujúcich arbitráž od konania pred národnými súdmi. Procesné pravidlá 

medzinárodných rozhodcovských inštitúcií spravidla upravujú túto otázku 

jednotne, rozdiely vidíme len v podmienkach pripustenia tretích strán k účasti 

na ústnych jednaniach, to znamená, či o ich účasti rozhoduje rozhodcovský 

senát s výslovným súhlasom strán alebo tak môže urobiť aj bez neho.39 

Môžeme preto usudzovať, že neverejnosť rozhodcovského konania je vec 

nesporná a nevyvolávajúca vášnivé debaty. 

                                                 
37

 Viz. Zoznam použitej literatúry. 
38

 KLEIN, B., DOLEČEK, M. Rozhodčí řízení. Praha: ASPI, 2007, s. 96. 
39

 Porovnaj napríklad čl. 26 ods.3 Rozhodcovských pravidiel ICC 2012, čl. 28 ods.3 
Rozhodcovských pravidiel UNCITRAL 2010, čl. 32 ods.1, 2 Rozhodcovských pravidiel ICSID 
2006. 
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Na druhej strane, confidentiality znamená dôvernosť konania, a teda 

povinnosť osôb, ktoré sa konania zúčastňujú alebo zúčastnili, nezverejniť 

dokumenty s informácie, ktoré boli v arbitráži použité či s konaním nejakým 

spôsobom súvisia40. V tomto zmysle rozlišujeme tri aspekty, na ktoré dôvernosť 

dopadá, a ktoré môžu vyvstať v rôznych štádiách procesu. Jedná sa 

o informáciu o samotnej existencii rozhodcovského konania, ďalej o dokumenty 

a materiály predložené v priebehu konania, a o konečné rozhodnutie vo veci, v 

tomto poradí.41 

Dôvernosť bola tradične označovaná za jednu z dôležitých výhod 

arbitráže42 a jej existencia nebola vo vzťahu ku konaniu spochybňovaná. 

Vychádzajúc z predpokladu neverejnosti konania, mohli by sme považovať za 

samozrejmé a z neverejnosti prirodzene vyplývajúce, že arbitráž je dôverná. 

Avšak, nie je tomu tak.43 Tradičné ponímanie dôvernosti v arbitráži je už 

niekoľko rokov atakované či už jednotlivými rozhodnutiami súdov44, ale aj 

systematickými snahami o stransparentnenie rozhodcovského konania45, 

následkom čoho dochádza k postupnému narúšaniu tohto konceptu. 

 

Na ilustráciu súčasného vnímania dôvernosti v medzinárodnej obchodnej 

komunite, teda medzi častými aktérmi medzinárodnej arbitráže, by som na 

tomto miesto chcela čitateľa v stručnosti zoznámiť s výsledkami 

reprezentatívneho prieskumu uskutočneného významnou vzdelávacou 

inštitúciou, ktorý bol uskutočnený v roku 2010 so zameraním na dôvody, pre 

                                                 
40

 NOUSSIA, K. Confidentiality in International Commercial Arbitration. Heildelberg: Springer, 
2010, s. 1. 
41

 PRYLES, M. Confidentiality. In Newman, L. W., Hill, R. D. The Leading Arbitrators’ Guide to 
International Arbitration, 2. edn. New York: Juris Publishing, 2008, s. 538-539. 
42

 BLACKABY, N. et al. Redfern and Hunter on International Arbitration, 5. edn. New York: OUP, 
2009, s. 136. 
43

 Ibid. 
44

 Napríklad Esso Australia Resources Ltd. v Minister for Energy and Minerals (1995) 128 ALR 
391. 
45

 Napríklad príprava Pravidiel transparentnosti v investičnej arbitráži, ktorou je Komisiou 
UNCITRAL poverená Pracovná skupina II, ďalej novely vo vybraných rozhodcovských 
pravidlách, ktoré budú analyzované v kapitolách č. 3, 4. 
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ktoré si firmy vyberajú arbitráž ako spôsob riešenia sporov, a aspekty, ktoré ich 

ovplyvňujú pri výbere konkrétnej rozhodcovskej inštitúcie či tvorbe pravidiel.46 

Z prieskumu vyplýva, že hoci dôvernosť je považovaná za dôležitý 

aspekt arbitráže, nie je vnímaná ako hlavný dôvod pri rozhodovaní strán 

v spore.47 Ďalej bolo zistené, že až 50% respondentov sa chybne domnieva, že 

arbitráž je z povahy veci dôverná aj v prípade, kedy zvolené rozhodcovské 

pravidlá či rozhodcovská zmluva žiadne ustanovenie vo vzťahu k dôvernosti 

neobsahuje a 12% opýtaných predmetnú otázku vôbec nedokázalo posúdiť.48 

Vyššie uvedené závery sú pomerne alarmujúce, hlavne z dôvodu nevedomosti 

strán a z nej vyplývajúcim rizikom vzniku nejasností a možných konfliktov 

v priebehu konkrétnej arbitráže. 

Napriek stále viac diskutovanej pozícii dôvernosti v arbitráži je príjemným 

zistením, že až 62% opýtaných považuje dôvernosť za „veľmi dôležitú“49 

a ďalších 24% respondentov za „dosť dôležitú.“50 Len 1% opýtaných 

odpovedalo, že dôvernosť „nie je vôbec dôležitá.“51 

Na druhej strane, respondenti sami zvýraznili svoju povinnosť 

zverejňovať údaje a informácie, či už akcionárom, v účtovníctve a následne 

v účtovných súvahách, alebo orgánom dohľadu a kontroly na relevantnom 

trhu.52 Takéto povinnosti sú v zrejmom konflikte s povinnosťou dôvernosti, 

avšak ako sami zástupcovia firiem uviedli, záležitosti týkajúce sa medzinárodnej 

arbitráže nie sú pre verejnosť extrémne zaujímavé a často ani neobsahujú 

citlivé obchodné údaje týkajúce sa práv duševného vlastníctva alebo 

obchodného tajomstva, a preto ich potenciálne zverejnenie nepredstavuje veľký 

problém.53 

Časť prieskumu sa venovala aj otázkam účasti štátu v obchodnej 

arbitráži a s tým súvisiacimi dôsledkami. Až 37% opýtaných sa vyjadrilo, že ich 

                                                 
46

 Prieskum 2010 International Arbitration Survey, Choices in International Arbitration, 
vypracovaný School of International Arbitration, Queen Mary, University of London, dostupný na 
http://www.arbitrationonline.org/research/2010/index.html  
47

 Ibid., s. 29. 
48

 Ibid. 
49

 Ibid. 
50

 Ibid. 
51

 Ibid. 
52

 Ibid. 
53

 Ibid. 

http://www.arbitrationonline.org/research/2010/index.html


 

 20 

ponímanie dôvernosti sa líši, ak jednou zo strán sporu je práve štát, hoci zhruba 

také isté percento nevedelo svoj postoj definovať.54 Odpovede firiem sa značne 

odlišovali, niektorí sa domnievali, že štát by mal mať záujem na dôvernosti 

hlavne z dôvodu štátnej bezpečnosti, iní naopak vyjadrili presvedčenie, že štát 

má povinnosť zverejňovať informácie a presadzovať transparentné konanie 

s ohľadom na právo občanov na slobodný prístup k informáciám.55 Takisto bol 

prezentovaný názor, že v prípade účasti štátu v arbitráži, je záujem médií 

prirodzene väčší a väčšie je podobne aj riziko úniku informácií.56 V duchu 

rovného postavenia strán v obchodných vzťahoch zároveň respondenti uviedli, 

že štát, ako strana v obchodnej arbitráži, by mal mať rovnakú povinnosť 

zachovávať dôvernosť konania ako čisto súkromnoprávni účastníci.57 

Keďže dôvernosť je chápaná ako výhoda arbitráže oproti konaniu pred 

národnými súdmi, autori prieskumu sa rozhodli zamerať na situáciu, kedy by 

dôvernosť v arbitráži vôbec neexistovala. Výsledky ukazujú, že tých, ktorí by aj 

napriek tomu volili arbitráž ako spôsob riešenia sporu (38%), je približne 

rovnako ako tých, ktorých by absencia dôvernosti odradila (35%). Z tohto fakt 

môžeme vyvodiť záver, že dôvernosť je síce dôležitá, ale nepredstavuje hlavný 

dôvod, pre ktorý si strany arbitráž vyberajú.58 Účastníci prieskumu uviedli 

mnohé iné výhody, ktoré sú pre nich cennejšie59 a zrejme preto sa až 65% 

opýtaných vyjadrilo, že verejnosť konania pred národnými súdmi nie je črtou, 

ktorá by ich od tohto typu konania primárne odradzovala60. Naopak, len 26% 

spoločností odpovedalo kladne, teda že práve kvôli neverejnosti si vyberájú 

rozhodcovské konanie miesto konania pred všeobecnými súdmi.61 

Zaujímavé výsledky priniesla otázka, čo všetko by v obchodnej arbitráži 

malo byť chránené povinnosťou dôvernosti. Drvivá väčšina odpovedala, že je to 

hlavne výška predmetu sporu (76%), dokumenty a informácie použité 
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v priebehu konania (72%) a celé znenie rozhodcovského rozsudku (69%) 

v tomto poradí.62 Samotnú existenciu sporu by rado utajilo 54% respondentov.63 

Hoci spoločnosti deklarovali svoj záujem mať všeobecný prístup 

k ostatným rozsudkom z dôvodov lepšieho pochopenia konania a posúdenia 

vhodnosti konkrétneho rozhodcu pre ich spor, na druhej strane však uznali, že 

by takáto možnosť konkurovala ich záujmu na utajení vlastných rozsudkov.64 

 

Ako vidíme, otázka dôvernosti v arbitráži nie je vnímaná jednotne. 

Môžeme si však položiť otázku, aký význam má neverejnosť konania, ak sa 

neurobí nič pre realizáciu jej ochrany v situácii, keď sa následne verejnosť 

môže dozvedieť o všetkom, čo sa v jej neverejnom priebehu odialo. 

 

1.2 Judikatúra týkajúca sa dôvernosti v svetovom meradle 

 

Po analýze rozhodnutí súdov, vzťahujúcich sa k téme dôvernosti arbitráže, 

z rôznych štátov sveta, či už patriacich do common law alebo kontinentálnej 

právnej kultúry, by sme predmetné štáty mohli rozdeliť do dvoch skupín, a to na 

krajiny, kde dôvernosť považujeme za nespochybnenú, a na strane druhej na 

krajiny, kde je existencia dôvernosti spochybnená. 

1.2.1 Krajiny, kde sa dôvernosť arbitráže uznáva 

 

Za reprezentanta tzv. tradičného alebo klasického65 pohľadu na 

existenciu dôvernosti v medzinárodnej arbitráži sa spravidla označuje anglická 

judikatúra.66 

Anglický právny systém patrí do common law právnej kultúry, kde platí 

tzv. doktrína záväznosti precedentov.67 Autoritou, ktorá položila základy 

existencie povinnosti dôvernosti v arbitráži je rozhodnutie vo veci Dolling-Baker 
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v Merrett,68 kde súd uviedol, že nedodržanie povinnosti dôvernosti by mohlo 

poškodiť, ba dokonca zničiť účel arbitráže.69 Súd ako obiter dicta70 stanovil, že 

dôvernosť v arbitráži existuje ako tzv. implikovaná (implied) povinnosť71, ktorá 

pramení zo samotnej povahy rozhodcovskej zmluvy.72 Súd rozsah tejto 

povinnosti nedefinoval, ale môžeme usudzovať, že zahŕňa všetky materiály 

a dokumenty použité v priebehu konania ako aj samotný rozsudok. Zároveň tu 

súd upozornil na existenciu výnimiek z dôvernosti.73 

Existencia implikovanej povinnosti dôvernosti bola následne potvrdená 

vo veci Hassneh Insurance Co of Israel v Mew74, ako prirozdené pokračovanie 

či nadstavba nespochybneného princípu neverejnosti konania.75 Sudca76 

prirovnal v citovanom rozhodnutí zverejnenie materiálov predložených 

v priebehu konania tretej osobe k takmer otvoreniu dverí, za ktorými inak 

neverejné konanie prebieha, tej ktorej tretej osobe.77 

V podobnom duchu bola existencia povinnosti zachovávať dôvernosť 

zdôvodnená aj v rozhodnutí Ali Shipping Corporation v Shipyard Trogir,78 kde 

navyše súd upozornil, že hranice spomínanej povinnosti stále nie sú vytýčené. 

Anglická judikatúra reprezentuje názor, že implikovaná povinnosť 

zachovávať dôvernosť síce existuje, je však limitovaná výnimkami, ktoré sa 

vynárajú s ohľadom na okolnosti konkrétneho prípadu, pričom tieto výnimky 

z pravidla budú musieť byť s najväčšou pravdepodobnosťou definované práve 

vo svetle konkrétnych okolností.79 

Zrejme najaktuálnejším potvrdením vyššie uvedeného je rozhodnutie vo 

veci Emmott v Michael Wilson & Partners Limited.80 Súd tu síce uznal 

argument, že strany celkom oprávnene vyvodzujú z neverejnosti konania aj 
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dôvernosť akosi prirodzene inkorporovanú do samotnej rozhodcovskej 

zmluvy,81 na druhej strane však jasne deklaroval, že obsah tejto povinnosti 

závisí od okolností konkrétneho prípadu ako aj od povahy predmetných 

dokumentov či informácií.82 V uvedenom rozhodnutí sa súd pustil do dôkladnej 

analýzy vzťahu neverejnej a dôvernej povahy arbitráže v Anglicku, na základe 

ktorej dovodil oprávnenosť tzv. výnimky verejného záujmu, odôvodňujúcej, 

v niektorých situáciách, zverejnenie informácií.83 

Rozhodnutie vo veci Associated Electric and Gas Insurance Services Ltd 

v European Reinsurance Co of Zurich84 (ďalej ako Aegis v European Re) je 

významné z dôvodu, že Privy Council (Súkromná rada) tu jasne odlíšil povahu 

dokumentov použitých v priebehu konania od konečného rozhodnutia v podobe 

rozsudku, v dôsledku čoho by sa na tieto dve kategórie mali aplikovať iné 

pravidlá týkajúce sa dôvernosti. Účelom rozhodcovského konania, podľa Privy 

Council, je vyriešenie sporu, a preto je rozsudok kvalitatívne iný typ dokumentu. 

V prípade jeho nedobrovoľného splnenia je potrebné pristúpiť k nútenému 

výkonu pred národnými súdmi, kde musí dôvernosť v záujme efektívnej 

realizácie práv ustúpiť.85 Spomínané rozhodnutie je pozoruhodné aj z dôvodu, 

že predmetná rozhodcovská zmluva medzi stranami sporu obsahovala výslovné 

ustanovenie zakotvujúce povinnosť strán zachovávať vo vzťahu ku konaniu 

a rozsudku dôvernosť. Privy Council aj napriek tomu usúdil, že výkladom 

môžeme dospieť k záveru, ktorý ide proti doslovnému zneniu predmetného 

ustanovenia, a teda že zverejnenie možné je a ustanovenie o dôvernosti 

neaplikujeme, pretože jeho striktné dodržanie by sa tu rovnalo nevykonateľnosti 

rozsudku.86 Je však nutné pripomenúť špecifický kontext tohto prípadu, kde sa 

jednalo o použitie skoršieho rozhodcovského rozsudku v súvisiacej arbitráži 

medzi tými istými stranami, nejednalo sa teda o zverejnenie rozsudku tretej 

nezainteresovanej strane.87 Toto zdanlivo tvrdé rozhodnutie tak vo svetle 
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konkrétnych okolností dostáva mäkkšie obrysy. Privy Council svoje rozhodnutie 

zdôvodnil tým, že porušenie ustanovenia o dôvernosti by tu evidentne 

nespôsobilo ten škodlivý následok, vzniku ktorého má práve dôvernosť 

predchádzať.88 

 

Anglické ponímanie existencie implikovanej povinnosti dôvernosti 

v arbitráži je v rámci systému common law v jasnom rozpore s ponímaním 

Spojených štátov amerických a Austrálie.89 

Z krajín kontinentálnej právnej kultúry zdieľa názor podobný tomu 

anglickému napríklad Francúzsko, kde sa dôvernosť ako atribút arbitráže 

všeobecne uznávala.90 

Vo veci Aita v Ojjeh91 súd judikoval, že už samotná snaha o zrušenie 

rozhodcovského rozsudku pred všeobecným súdom bola porušením zásady 

dôvernosti konania, pretože rozprúdila verejnú debatu o veciach, ktoré mali 

ostať utajené.92 Súd okrem iného zdôraznil, že typickou črtou rozhodcovského 

konania je práve zabezpečenie najvyššej možnej miery diskrétnosti pri riešení 

sporov medzi stranami, ktoré sa pre arbitráž rozhodli.93 

Avšak aj vo Francúzsku dochádza v poslednom období k zmene postoja 

v duchu moderného trendu94 a čiastočnému spochybneniu dôvernosti arbitráže, 

čo dokazuje rozhodnutie vo veci Nafimco v Foster Wheeler Trading Company 

AG,95 v ktorom súd stanovil, že strana žalujúca porušenie povinnosti dôvernosti 

v rozhodcovskom konaní, nesie dôkazné bremeno, a je preto povinná 

preukázať existenciu takejto povinnosti vo francúzskom právnom poriadku, ako 

aj fakt, že strany aplikáciu spomínanej povinnosti nevylúčili.96 
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Na tomto mieste považujem za vhodné zmieniť nedávne legislatívne 

zmeny na poli francúzskeho práva rozhodcovského konania uskutočnené 

Dekrétom č. 2011-48,97 ktorý novelizoval Občiansky súdny poriadok.98 

V zmysle čl. 1464(4) je konanie v prípade vnútroštátnej arbitráže 

dôverné, ak sa strany nedohodnú inak.99 

Na druhe strane, čl. 1506 žiadne podobné ustanovenie vo vzťahu 

k medzinárodnej arbitráži neobsahuje.100 Absencia výslovného zakotvenia 

zásady dôvernosti v medzinárodnej arbitráži do textu zákona však neznamená, 

že by bola dôvernosť automaticky vylúčená.101 Zákonodarca chcel 

pravdepodobne vyjsť v ústrety snahám presadzujúcim transparentnosť 

v investičnej arbitráži102 a v duchu princípu zmluvnej slobody ponechal na 

stranách rozhodnutie, či ustanovenie o dôvernosti do zmluvy vložia alebo nie.103 

Spomínaná novela by mohla naznačovať, že Francúzsko opustilo svoj 

doterajší postoj vo vzťahu k dôvernosti v medzinárodnej arbitráži, odborné 

kruhy104 však situáciu príliš nedramatizujú a zdôvodňujú novú úpravu dôrazom 

na slobodnú vôľu strán bez nutnosti podriaďovať ich všeobecnej povinnosti 

zachovávať dôvernosť v konaní.105 

 

1.2.2 Krajiny, kde je zásada dôvernosti v arbitráži spochybnená 

 

Na rozdiel od anglického tzv. tradičného ponímania106 dôvernosti 

arbitráže, sa aj medzi krajinami common law systému nájdu štáty, kde bola 

predmetná zásada spochybnená. Hnacím motorom tohto tzv. moderného 

trendu107 je pravdepodobne iný charakter sporov, ktorými sa tamojšie súdy vo 

vzťahu k dôvernosti zaoberali. Išlo hlavne o spory nadväzujúce na 
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rozhodcovské konanie, v ktorom však významnú úlohu zohrával verejný 

záujem. Práve verejný záujem tu spôsobil, že konanie prebiehajúce za 

zatvorenými dverami len medzi stranami sporu, dokumenty v jeho priebehu 

predložené a konečné rozhodnutie vo veci, mohli, napriek charakteru arbitráže, 

ovplyvniť širokú verejnosť.108 

 

Jedným z prvých rozhodnutí, ktoré narušili pozíciu dôvernosti v arbitráži 

je nepochybne rozhodnutie austrálskeho Vrchného súdu vo veci Esso Australia 

Resources Ltd v Minister for Energy and Minerals.109 Viac ako príznačne bolo 

toto rozhodnutie prirovnané k tsunami vo vodách medzinárodnej obchodnej 

arbitráže.110 

Súd nespochybnil neverejnosť konania, odmietol z nej však, v prípade 

absencie výslovného zmluvného ustanovenia, vyvodiť  implicitnú dôvernosť ako 

atribút arbitráže. Navyše stanovil, že aj dôvernosť má svoje limity. Ako príklad 

môže slúžiť často citovaný verejný záujem, ktorý by v legitímnom prípade 

prevážil.111 Východiskom tohto diskutovaného rozhodnutia bola zrejmá 

nedosiahnuteľnosť dôvernosti. Nielen preto, že sa povinnosť vo všeobecnosti 

nevzťahuje na svedkov,112 prostredníctvom ktorých môžu informácie veľmi 

ľahko uniknúť, ale aj pre obrovské spektrum možností113, kedy môže 

rozhodcovský rozsudok skončiť pred národným súdom.114 A v takomto prípade, 

teda keď sa rozsudok stane predmetom skúmania národného súdu, 

samozrejme podlieha režimu verejného konania. Ukladať povinnosť, ktorej 

plnenie nie je možné vynútiť, sa jednoducho zdá byť, podľa názoru súdu, 

zbytočné.115 
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Predseda senátu,116 podľa môjho názoru veľmi logicky, dovodil, že 

implicitná dôvernosť, v prípade absencie príslušného zmluvného ustanovenia, 

nie je samozrejmým následkom neverejnosti konania. Potvrdil, že samotná 

povaha rozhodcovskej zmluvy má za následok konanie chránené pred zrakmi 

verejnosti, a teda bez účasti nezúčastnenej tretej strany. Táto neverejnosť 

(nevedome)  spôsobila dôverný charakter konania, pretože tretia strana 

nezúčastňujúca sa konania prirodzene nie je spôsobilá zverejniť akékoľvek 

informácie týkajúce sa konania či jeho výsledku. Preto, ako sudca naznačil, 

z neverejnosti prirodzene vyplynula dôvernosť ako akýsi následný bonus alebo 

výhoda spätá s arbitrážou, vďaka ktorej sa rozhodcovské konanie stalo 

atraktívnym spôsobom riešenia sporov.117 Vyššie uvedenú úvahu však, možno 

prekvapujúco, zakončil tvrdením, že s ohľadom na všetky okolnosti prípadu, nie 

je oprávnený prisúdiť povinnosti dôvernosti, ktorá by zaväzovala všetky strany 

sporu nezverejniť detaily a materiály poskytnuté počas alebo pre účely konania, 

štatút samozrejmého atribútu arbitráže.118 

Na druhej strane, rozhodnutie vo veci Transfeld Philippines Inc & Ors v 

Pacific Hydro Ltd & Ors119 ponúka zaujímavý uhol pohľadu a možno 

predznamenáva budúce smerovanie austrálskej judikatúry. Súd tu okrem iného 

vyslovil domnienku, že pozícia dôvernosti nie je reálne ohrozená, pretože 

situácie, kedy dôjde k zverejneniu detailov arbitráže, ktoré by neboli chránené 

dôvernosťou, budú skôr výnimočné a zriedkavé.120 

 

V podobných šľapajách ako toľko diskutované rozhodnutie austrálskeho 

súdu121 sa rozhodli kráčať aj súdy v USA. Na základe rozhodnutí, ktoré budú 

spomenuté v nasledujúcom texte, môžeme usúdiť, že súdy v USA nie sú 

naklonené konceptu implicitnej povinnosti dôvernosti v arbitráži.122 
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Zásadnými judikátmi v predmetnom kontexte sú rozhodnutie vo veci 

United States v. Panhandle Eastern Corp. et al,123 a rozhodnutie vo veci Cont’ 

ship Containerlines, Ltd. v. PPG Industries, Inc.124 V oboch prípadoch súd 

povolil zverejnenie dokumentov použitých v priebehu rozhodcovského 

konania.125 

V prvom citovanom spore126, kde medzi stranami arbitráže nebola 

uzatvorená dohoda ohľadom dôvernosti konania, súd nebol ochotný pripustiť 

existenciu implicitnej dôvernosti127 a takisto odmietol argument, že by 

zverejnenie dokumentov spôsobilo strane škodu a negatívne poznačilo jej 

ochodné vzťahy.128 Z týchto dôvodov zamietol návrh na vydanie súdneho 

zákazu, ktorý by zverejneniu dokumentov zabránil.129 

Ani v druhom spomínanom spore130 neobsahovala zmluva medzi 

stranami ustanovenie týkajúce sa povinnosti zachovávať dôvernosť vo vzťahu 

ku konaniu a dokumentom v jeho priebehu predložených. Súd tu obdobne 

odmietol uznať existenciu implicitnej dôvernosti v zmysle ponímania anglických 

sudcov,131 a zverejnenie dokumentov povolil. 

Americkí sudcovia išli ešte ďalej, keď vo veci Lawrence E. Jaffee 

Pension Plan v. Household International, Inc.132 nariadili zverejnenie materiálov 

predložených v priebehu arbitráže aj napriek výslovnému ustanoveniu 

zakotvujúcemu povinnosť dôvernosti, ktoré bolo súčasťou rozhodcovskej 

zmluvy medzi stranami.133 Súd tu demonštroval jasný rozdiel medzi 

zverejnením informácií v rozpore s povinnosťou dôvernosti, ktorá zaväzuje 

strany v priebehu konania na strane jednej, a nutnosťou zverejnenia pre účely 

                                                 
123

 United States v. Panhandle Eastern Corp. et al. 118 FRD 346 (D Del 1988). 
124

 Cont‘ ship Containerlines, Ltd. v. PPG Industries, Inc. No. 00 Civ. 0194 RCCH BP, 2003 WL 
1948807 (S.D.N.Y. 2003). 
125

 NOUSSIA, K. op. cit., s. 27. 
126

 United States v. Panhandle Eastern Corp. et al., op. cit. 
127

 BLACKABY, N. op. cit., s. 139.  
128

 NOUSSIA, K. op.cit., s. 27. 
129

 BLACKABY, N. op. cit., 139. 
130

 Cont’ ship Containerlines Ltd. v. PPG Industries, Inc., op. cit. 
131

 NOUSSIA, K. op.cit., s. 27. 
132

 Lawrence E. Jaffee Pension Plan v. Household International, Inc. No. Civ. A. 04-N-1228 
(CBS, 04-X-0057), 2004 WL 1821968 (D. Colo. 2004). 
133

 NOUSSIA, K. op. cit., s. 97. 
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dokazovania v nádväzujúcom konaní pred súdom, na strane druhej.134 Vo 

vzniknutej situácii musel, podľa súdu, vlastný záujem strán ustúpiť potrebám 

dokazovania.135 

 

Z krajín kontinentálnej právnej kultúry sa k otázke dôvernosti v arbitráži 

stavia podobne rozhodovacia prax vo Švédsku, kde Najvyšší súd vo veci 

Bulgarian Foreign Trade Bank Ltd. v. A. L. Trade Finance Inc.136 potvrdil, že 

arbitráž je nepochybne neverejná, to však neznamená, že by zo samotnej 

povahy bola dôverná.137 Nespochybnil dôvernosť v prípade zmluvného 

dojednania strán v tomto smere, odmietol však uznať existenciu implicitnej 

povinnosti dôvernosti.138 Súd v tomto spore navyše vyzdvihol zaujímavý 

moment, a to, že je rozdiel medzi zákonom stanovenou povinnosťou, ktorá vo 

vzťahu k dôvernosti v švédskom právnom poriadku zakotvená nie je,139 a 

predpokladom či domnienkou strán, že rozhodcovské konanie akosi 

samozrejme dôverné je.140 Zároveň tu bola zvýraznená rôzna povaha informácií 

a dokumentov v priebehu konania poskytnutých, ktoré sú alebo majú byť 

predmetom zverejnenia, a z toho vyplývajúce rozdielne dôsledky.141 142 

 

1.3 Ako to teda s dôvernosťou arbitráže v skutočnosti je? 

 

Dôvernosť je v odborných kruhoch už pár rokov intenzívne diskutovaná. 

Medzi aktérmi medzinárodnej obchodnej arbitráže je stále považovaná za 

dôležitý a pozitívny aspekt.143 Avšak jej zdanlivo samozrejmá pozícia bola 

                                                 
134

 REUBEN, R. C. Confidentiality in Arbitration: Beyond the Myth. University of Kansas Law 
Review, roč.54, č.5, 2006, s. 1268 [online]. Dostupné na 
http://www.heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ukalr54&div=36&collection=journals
&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults&terms=confidentiality|in|arbitration|beyond|the|myth&t
ype=matchall (navštívené 18.2.2012). 
135

 Ibid. 
136

 Bulgarian Foreign Trade Bank Ltd. v. A. L. Trade Finance Inc., Rozsudok z 27.10.2000, 
Švédsky Najvyšší súd.  
137

 PRYLES, M. op. cit., s. 533. 
138

 NOUSSIA, K. op. cit., s. 84-85. 
139

 Ibid., s. 82. 
140

 PRYLES, M. op. cit., s. 533. 
141

 Vziať do úvahy napríklad charakter dokumentu, dôvody zverejnenia, atď. 
142

 NOUSSIA, K. op. cit., s. 84. 
143

 Pozri Prieskum 2010, op. cit. 

http://www.heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ukalr54&div=36&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults&terms=confidentiality|in|arbitration|beyond|the|myth&type=matchall
http://www.heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ukalr54&div=36&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults&terms=confidentiality|in|arbitration|beyond|the|myth&type=matchall
http://www.heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ukalr54&div=36&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults&terms=confidentiality|in|arbitration|beyond|the|myth&type=matchall
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významne poznačená rozhodnutím vo veci Esso Australia Resources v Minister 

for Energy and Minerals.144 Práve význam dôvernosti pre strany a narušenie 

status quo uvedeným rozhodnutím145 činia z predmetného konceptu tému 

dlhodobo aktuálnu a podrobne analyzovanú. 

 

Neverejnosť rozhodcovského konania je špecifická črta, ktorá arbitráž 

odlišuje od konania pred národnými súdmi. Zároveň je považovaná za 

neodškriepiteľnú výhodu, vďaka ktorej môžu strany v spore prejednávať citlivé 

otázky dotýkajúce sa najmä ich finančnej situácie, know-how, obchodného 

tajomstva, práv duševného vlastníctva a podobne, v súkromí146, bez zrakov 

verejnosti a kamier médií.147 Neverejný charakter ako taký nespôsobuje 

kontroverziu.148 Má sa všeobecne za to, že konanie je neverejné a procesné 

pravidlá rozhodcovských inštitúcií ako aj rozhodcovské pravidlá UNCITRAL 

upravujú túto otázku viacmenej konzistentne.149 

 

Pozícia dôvernosti však vonkoncom jednoznačná nie je. 

Na základe vyššie poskytnutého rozboru judikatúry môžeme konštatovať, 

že v rámci systému common law predstavuje “anglická” vetva na jednej strane, 

a judikatúra v Austrálii a USA na strane druhej, bipolárne ponímanie statusu 

povinnosti dôvernosti v medzinárodnej arbitráži. Zatiaľ čo anglické súdy 

existenciu implicitnej dôvernosti uznávajú, austrálske súdy a súdy v USA 

zastávajú opačný názor. 

Táto common law “dichotómia” nachádza svoj odraz aj medzi krajinami 

kontinentálnej právnej kultúry. Rovnakým smerom ako anglická rozhodovacia 

prax kráča judikatúra vo Francúzsku. Na druhej strane, odmietanie implicitnej 

dôvernosti a k tomu vedúce dôvody, ovplyvnili na starom kontinente súdy vo 

Švédsku. 

                                                 
144

 Esso Australia Resources Ltd v Minister for Energy and Minerals (1995) 128 ALR 391. 
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 PRYLES, M. op. cit., s. 501. 
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 Zväčša priestory rozhodcovského súdu, obľúbeným miestom sú hotelové apartmány 
a obdobné súkromné „neutrálne“ priestory. 
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 BLACKABY, N. op.cit. s. 145. 
148

 Ibid. 
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 Porovnaj napríklad čl. 26 ods.3 Rozhodcovských pravidiel ICC 2012, čl. 28 ods.3 
Rozhodcovských pravidiel UNCITRAL 2010, čl. 32 ods.1, 2 Rozhodcovských pravidiel ICSID 
2006. 
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Aj v rozhodcovskom konaní, na ktoré sa povinnosť dôvernosti vzťahuje,150 

však môžu nastať situácie, kedy k zverejneniu dochádza. Noussia vo svojej 

monografii151 identifikovala celý rad takýchto výnimiek spadajúcich pod tzv. 

verejný záujem: 

1) údaj o existencii či výsledku arbitráže, v ktorej je stranou verejne 

obchodovateľná spoločnosť, môže ovplyvniť jej finančnú situáciu, 

a preto podlieha oznamovacej povinnosti (spravidla voči 

verejnému registru alebu orgánu povereného dozorom nad 

kapitálovým trhom); 

2) údaj vyžadovaný akcionármi, spoločníkmi, veriteľmi či inými 

osobami152, ktoré majú oprávnený záujem získať informácie o 

stave spoločnosti; 

3) spoločnosť, ktorá je stranou sporu, je povinná o konaní 

informovať a zároveň usúdi, že toto zverejnenie prospeje 

spoločnosti a jej akcionárom; 

4) existencia zákonom stanovej povinnosti zverejniť údaje153; 

5) poskytnutie prístupu k informáciám auditorom a poradcom pre 

účely kontroly; 

6) oznamovacia povinnosť voči poisťovni; 

7) zverejnenie v konaní pred národným súdom pre účely výkonu 

alebo zrušenia rozhodcovského rozsudku, alebo ako dôkazný 

materiál v súvisiacom konaní; 

8) zverejnenie v konaní pred národným súdom pre účely 

dokazovania; 

9) zverejnenie informácií potrebných pre objasnenie podozrenia z 

trestnej alebo inej nezákonnej činnosti.154 

                                                 
150

 Buď úprava v národných predpisoch, alebo v procesných pravidlách zvolenej inštitúcie, alebo 
sme si predmetnú otázku zmluvne upravili. 
151

 NOUSSIA, op. cit. 
152

 Napríklad potenciálni investori, osoby vykonávajúce DD (due diligence) v transakčnom 
procese, banka pri poskytovaní úveru, atď. 
153

 Spravidla národná legislatíva upravujúca právo občanov na slobodný prístup k informáciám; 
oznamovacia povinnosť a podobne. 
154

 NOUSSIA, K. op. cit., s. 22-23. 
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Vo všeobecnosti by sme mohli vyššie uvedené výnimky z dôvernosti 

kategorizovať do štyroch skupín. Konkrétne hovoríme o zverejnení 

zdôvodnenom verejným záujmom (oznamovacia povinnosť), výkonom 

spravodlivosti (výkon, zrušenie rozhodcovského rozsudku, uplatnenie alebo 

obrana práv voči tretím osobám) a zákonom stanovenou povinnosťou (právo na 

prístup k informáciám). Poslednou kategóriou je možnosť strán dať súhlas so 

zverejnením údajov poskytnutých v priebehu konania ako aj samotného 

rozsudku. 

 

Ďalším limitom vo vzťahu k dôvernosti je fragmentárna, nejednotná a skôr 

výnimočná výslovná úprava dôvernosti v procesných pravidlách významných 

inštitúcií. Na základe toho, či a ak áno, ako konkrétne procesné pravidlá 

dôvernosť upravujú, by sme ich mohli rozdeliť do troch kategórií155: 

A) Pravidlá, ktoré výslovnú úpravu dôvernosti neobsahujú. Sem 

patria napríklad často využívané Rozhodcovské pravidlá 

UNCITRAL a Rozhodcovské pravidlá Medzinárodného 

rozhodcovského súdu ICC. 

B) Pravidlá, ktoré obsahujú veľmi stručnú úpravu, ako napríklad 

Rozhodcovské pravidlá Medzinárodného strediska pre riešenie 

sporov Americkej arbitrážnej asociácie ( Arbitration rules 2009 of 

International Centre for Dispute Resolution, American Arbitration 

Association, ďalej ako ICDR, AAA).156 Do tejto kategórie 

môžeme zaradiť aj Rozhodcovské pravidlá CAM.157 

C) Pravidlá, ktoré obsahujú ucelenú a relatívne širokú úpravu. 

Rozhodcovské pravidlá WIPO obsahujú zrejme 

najkomplexnejšiu úpravu dôvernosti arbitráže, tieto pravidlá 

budú predmetom rozboru v kapitole č. 4. Ďalej sem patria 

                                                 
155

 PRYLES, M. op. cit., s. 540. 
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 Čl. 34, Pravidlá dostupné na 

http://www.adr.org/aaa/faces/rules/searchrules/rulesdetail?doc=ADRSTG_002008&_afrLoop=7
7976073572130&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=rof5jx4df_705#%40%3F_afrWindowId%3
Drof5jx4df_705%26_afrLoop%3D77976073572130%26doc%3DADRSTG_002008%26_afrWin
dowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Drof5jx4df_757  
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 Čl. 8. 
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Rozhodcovské pravidlá Londýnskeho medzinárodného 

rozhodcovského súdu (London Court of International Arbitration, 

Arbitration Rules 1998, ďalej ako LCIA),158 Rozhodcovské 

pravidlá Austrálskeho strediska medzinárodnej obchodnej 

arbitráže (Australian Centre for International Commercial 

Arbitration, Arbitration Rules 2011, ďalej ako ACICA)159 a 

Rozhodcovské pravidlá Singapurského centra medzinárodnej 

arbitráže (Singapore International Arbitration Centre, Arbitration 

Rules 2010, ďalej ako SIAC).160 

 

Okrem vyššie uvedených obmedzení vo vzťahu k dôvernosti je ďalším 

limitujúcim faktorom rozsah aplikácie pravidiel dôvernosti na rôzne skupiny 

osôb, ktoré sa rozhodcovského konania zúčastňujú.161 Pravidlá rozhodcovských 

inštitúcií túto otázku upravujú individuálne, a závisí potom na konkrétnom 

ustanovení, ktoré osoby budú podliehať povinnosti zachovávať dôvernosť 

konania.162 163 

Rozsah dôvernosti modifikujú aj už spomínané kritériá, a to rôzne prejavy 

dôvernosti vo vzťahu k štádiu procesu (zahájenie konania, priebeh, obdobie po 

skončení konania), odlišný charakter informáciíí a dokumentov, o zverejnenie 

ktorých ide (údaj o existencii arbitráže, materiály použité v priebehu konania a 

konečný rozsudok) a v neposlednom rade aj špecifické okolnosti sporu.164 

 

Na záver prvej kapitoly môžeme konštatovať, že pozícia dôvernosti v 

medzinárodnej arbitráži nie je jasná, a to hlavne, ako mal čitateľ možnosť vidieť, 

                                                 
158

 Čl. 30, pravidlá dostupné na http://www.lcia.org/  
159 Čl. 18, pravidlá dostupné na http://acica.org.au/acica-services/acica-arbitration-rules  
160

 Čl. 35, pravidlá dostupné na 

http://www.siac.org.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=130  
161

 NOUSSIA, K. op. cit., s. 128. 
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 Porovnaj napríklad čl. 8, ods. 1 Rozhodcovských pravidiel CAM 2010 a čl. 74, písm. b) 
Rozhodcovkých pravidiel WIPO 2002. 
163

 Povinnosť sa tradične vzťahuje na rozhodcov a administratívny aparát (zapisovateľ, tlmočník) 
zabezpečujúci priebeh konania, a na strany. Svedkovia, znalci a právni zástupcovia ňou 
spravidla viazaní nie sú, rozsah jej aplikácie teda závisí na konkrétnych pravidlách a v prípade 
absentujúcej úpravy sa zdá byť rozumné zmluvne zakotviť túto povinnosť aj pre ostatné 
zúčastnené osoby. Právni zástupcovia a znalci sú však spravidla viazaní profesnou 
povinnosťou mlčanlivosti. 
164

 NOUSSIA, K. op. cit., s. 30. 
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z dôvodu nejednotného vnímania dôvernosti v rôznych častiach sveta, ďalej 

fragmentárnej úpravy v rozhodcovských pravidlách a stále častejšie sa 

vyskytujúcej tzv. výnimky verejného záujmu. 

Je teda vo vlastnom záujme účastníka arbitráže zvoliť pravidlá inštitúcie, 

ktoré čo najviac zodpovedajú jeho preferenciám vo vzťahu k dôvernosti 

konania,165 166 alebo predmetnú povinnosť zmluvne zakotviť.167  

Ustanovenie o dôvernosti môžeme včleniť priamo do rozhodcovskej 

zmluvy alebo uzavrieť príslušnú zmluvu samostatne.168 Je nepochybne 

rozumné, aby bolo takéto ustanovenie podrobne a precízne naformulované,169 

čo sa však často nedeje, keďže strany sa pri uzatváraní hlavnej zmluvy 

potenciálnou arbitrážou a jej úpravou dôkladne nezaoberajú.170 

Pri úvahách o mieste dôvernosti v arbitráži by sme nemali zabúdať na 

motív, ktorý strany priviedol k rozhodnutiu zvoliť si arbitráž ako alternatívny 

spôsob riešenia sporu. Jedným z nich je snaha vyhnúť sa zdĺhavému a v sfére 

medzinárodného obchodu nie vždy expertnou znalosťou oplývajúcemu171 

systému štátnych súdov.172 Medzi ďalšie dôvody môžeme nepochybne zaradiť 

záujem, hlavne súkromných subjektov, chrániť si reputáciu a image pred 

konkurenciou ako aj pred klientskou základňou, a práva spojené s know-how, 

obchodným tajomstvom a duševným vlastníctvom.173 

Keďže vo vzťahu k dôvernosti dochádza k zjavnému stretu legitímneho 

očakávania strán a, pod rúškom verejného záujmu, opačného trendu 

zverejňovania informácií odhalených v priebehu neverejného konania, je 

nevyhnutné nájsť rovnováhu medzi konkurujúcim si súkromným a verejným 
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 Najčastejšie používané pravidlá (UNCITRAL, ICC, ICSID) však ale dôvernosť priamo 
neupravujú. 
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 PRYLES, M. op. cit., s. 548. 
167

 BLACKABY, N. op. cit., s. 145. 
168

 Ibid. 
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 Malo by jasne vymedziť, ktoré dokumenty a informácie podliehajú dôvernosti, ktorých osôb 
sa povinnosť týka, ďalej stanoviť podmienky zverejnenia a prípadne sankcie za porušenie 
povinnosti. 
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 NOUSSIA, K. op. cit., s. 85. 
171

 Uvedený komentár činím bez akéhokoľvek úmyslu dotknúť sa autority, erudovanosti 
a skúsenosti sudcov. Často však býva práve expertná znalosť rozhodcov v konkrétnej oblasti 
medzinárodného obchodu či priemyselného odvetvia účastníkmi arbitráže extrémne cenená 
a vyzdvihovaná. Dokonca niektoré rozhodcovské inštitúcie si budujú klientelu na základe 
prezentácie svojej špecializácie, viz. napríklad stránky ICDR www.adr.org/icdr  
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 NOUSSIA, K. op. cit., s. 126. 
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 Ibid., s. 105. 
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záujmom.174 Reuben, v prípade zverejnenia v konaní pred národným súdom pre 

účely dokazovania, ponúka zaujímavú ideu zvýšenia dôkazného bremena, ktoré 

by niesla osoba žiadajúca zverejnenie. Autor ako podmienky navrhuje 

nemožnosť predmetný dokument získať inou cestou a jeho význam pre 

vyriešenie veci.175 

Tento návrh v duchu zvýšených nárokov a prísneho testu zverejnenia 

vyznieva, podľa môjho názoru, kompromisne a rozumne. 
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 REUBEN, R. C. op. cit., s. 1299-1300. 
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2. Vzťah  zásady  dôvernosti  a  Dohovoru  ECHR
176

 
 

 V tejto kapitole by som chcela poukázať na vzťah zásad rozhodcovského 

konania a tzv. práva na spravodlivý proces inkorporovaného do článku 6 

Dohovoru ECHR. Príslušná časť čl. 6 (právo na spravodlivé súdne konanie) 

znie: 

 

„Každý má právo na to, aby jeho vec bola spravodlivo, verejne a v primeranej 

lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom,...“177 

 

Pozornosť vzbudzuje hlavne podmienka verejného, v zjavnom rozpore 

s neverejným rozhodcovským konaním, prejednania a ďalej podmienka 

prejednania v konaní pred súdom. 

Predmetom odbornej diskusie178 sa preto stala otázka, či sa Dohovor 

ECHR vzťahuje aj na priebeh arbitráže, a teda či požiadavky práva na 

spravodlivý proces v duchu čl. 6, ods.1 Dohovoru ECHR musia byť naplnené aj 

v rozhodcovskom konaní. Ďalšími relevantnými článkami vo vzťahu k arbitráži 

sú aj čl. 1 (záväzok dodržiavať ľudské práva), čl. 34 (individuálne šťažnosti) 

a čl. 1 Protokolu č. 1 (ochrana majetku),179 180 jedná sa však o dosah limitovaný, 

a preto predmetom nasledujúceho rozboru nie sú. 

 Všeobecne sa má za to,181 že čl. 6, ods.1 sa vzťahuje aj na 

rozhodcovské konanie a arbitráž ako taká je s ochranou garantovanou 

Dohovorom ECHR kompatibilná. Úvahu si však vyžaduje otázka, či rozhodnutie 

postúpiť spor rozhodcom, nie národným súdom,  predstavuje vzdanie sa 

ochrany podľa predmetného článku Dohovoru. 
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 Dohovor ECHR, op. cit. 
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 Ibid., čl. 6 ods.1. 
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 KYSELOVSKÁ, T. et. al. Mezinárodní soudnictví. Brno: MUNI Press, 2011, s. 89. 
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 Dohovor ECHR, op. cit. 
180

 LANDROVE, J. C. European Convention on Human Rights’ Impact on Consensual 
Arbitration, En État des Lieux of Strasbourg Case-Law and of a Problematic Swiss Law Feature. 
In Besson, S., Hottelier, M., Werro, F. Human Rights at the Center. Basel, Geneva, Zurich, 
Schulthess, 2006, s. 76. 
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 Vychádzame z predpokladu, že „súdom zriadeným zákonom“ v zmysle 

čl. 6, ods.1 nie je rozhodcovský senát alebo samostatný rozhodca, za takýto 

súd považujeme súd v rámci systému národného súdnictva.182 Rozhodnutie 

predložiť vec rozhodcom je alternatívou k systému štátnych súdov za 

predpokladu, že je založené na platnej a slobodne uzatvorenej rozhodcovskej 

zmluve a spĺňa podmienky arbitrability. Z toho vyplýva, že na základe zmluvy 

v súlade s princípom autonómie vôle strán dochádza k vylúčeniu právomoci 

všeobecného súdnictva a dobrovoľnému vzdaniu sa práva na súdne 

prejednanie v rovnakej veci,183 pokiaľ samozrejme nehovoríme o následkom 

konaní o zrušení rozhodcovského rozsudku alebo jeho výkone. 

Môžeme teda konštatovať, že arbitráž nie je v rozpore s požiadavkami 

článku 6, ods.1. Otázne však je, ktoré práva v príslušnom článku obsiahnuté, ak 

vôbec, môžu byť arbitrážnou dohodou vylúčené. 

Pri našich úvahách by sme mali brať do úvahy zmysel a účel čl. 6, 

ktorým je nepochybne garancia práva na prístup k spravodlivosti  ako takej. 

Spravodlivosť a zásady spravodlivého procesu sú hodnoty v demokratickej 

spoločnosti tradične vážené, akosi prirodzene akceptované184 a neobmedzené 

len na konanie pred národnými súdmi. Predpokladom spravodlivého procesu je 

nepochybne nezávislý a nestranný sudca/rozhodca. Kľúčovou požiadavkou sa 

však zdá byť tzv. rovnosť zbraní, to znamená  možnosť oboch strán v spore 

rovnakou mierou prezentovať faktické a právne argumenty, mať primeraný čas 

na prípravu podkladov a zhromaždenie dôkazov, možnosť vyjadriť sa 

k argumentom a dôkazom predložených protistranou, navrhovať dôkazy vo svoj 

prospech, a podobne. Jednoducho povedané, rovnosť zbraní ako nárok oboch 

strán na rovnocenné zaobchádzanie.185 

Právo na spravodlivý proces by sme mohli prirovnať k štruktúre horniny, 

ktorá je usporiadaná v na sebe uložených vrstvách, pričom spodné vrstvy sú 

natoľko fundamentálne, že by ich narušením došlo k narušeniu celého 

komplexu, zatiaľ čo narušenie horných vrstiev nespôsobí eróziu tých spodných, 
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 Ibid., s. 80. 
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a teda ani celku. Obrazne povedané, horninový základ tvoria natoľko 

elementárne procesné práva, že k ich vzdaniu sa nemôže dôjsť ani slobodným 

rozhodnutím predložiť vec rozhodcovskému konaniu, a musia byť preto 

dodržiavané aj v arbitráži. Nikde nie je stanovené, ktoré zložky spravodlivého 

procesu to sú, ale môžeme dovodiť, že pôjde o nestranné a nezávislé 

rozhodovanie, rovné postavenie strán, právo byť vypočutý a vyjadriť sa 

k veci.186 

V podobnom duchu vyznieva aj rozhodnutie187 vo veci X v Germany,188 

kde bolo stanovené, že rozhodnutie predložiť vec rozhodcom predstavuje len 

čiastočné vzdanie sa práv obsiahnutých v čl. 6. Rozhodnutie vo veci Nordström 

v The Netherlands189 ide ešte ďalej. Bolo tu uznané, že práve verejnosť je 

jedným z atribútov, ktorého sa účastník arbitráže dobrovoľne vzdáva. 

 

Aj napriek tomu, že abritráž chápeme ako alternatívu k spôsobu riešenia 

sporov pred národnými súdmi, neznamená to jej úplnú izoláciu. Abritráž je 

realizovaná v rámi právneho rámca štátu, a preto je štát povinný zabezpečiť 

kontrolný mechanizmus aj vo vzťahu k rozhodcovskému konaniu. Štát je 

povinný zaistiť rešpektovanie práv chránených Dohovorom a v prípadne ich 

nedodržania niesť následky. Zodpovednosť štátu by pravdepodobne vznikla 

v prípade hrubých nedostatkov v priebehu konania, vo vzťahu k samotnej 

rozhodcovskej zmluve alebo rozsudku.190 Štát sa preto v prípade arbitráže 

nezbavuje povinnosti garantovať práva chránené Dohovorom ECHR 

a v prípade ich porušovania by mu nemal len nečinne prihliadať. Mal by aktívne 

zasiahnuť a nevykonať alebo neuznať rozhodcovský rozsudok, ktorý je 

v zjavnom rozpore s požiadavkami čl. 6, či ktorý vzišiel z takto vadného 
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 NOUSSIA, K. op. cit., s. 42, 43. 
187

 Rozhodnutia o prijateľnosti a rozsudky ECHR v databázi HUDOC k dispozícii na 
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 Nordström v The Netherlands, ECHR, sťažnosť č. 28101/1995, rozhodnutie zo dňa 
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 LANDROVE, J. C. op. cit., s. 99. 
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konania.191 Je teda zrejmé, že Dohovor ECHR môže nepriamo ovplyvniť 

priebeh rozhodcovského konania a postup rozhodcov.192 Práve spomínanú 

nepriamu reguláciu a hrozbu jej možných následkov193 by mali mať rozhodcovia 

na mysli v priebehu konania ako aj pri samotnom rozhodovaní. 

 

Ako už bolo vyššie uvedené, nie všetky garancie194 predpokladané 

článkom 6 Dohovoru ECHR sú v rozhodcovskom konaní dodržiavané. Aj 

napriek tomu však môžeme kompromisne uzavrieť, že v arbitráži nedochádza 

k vylúčeniu tých elementárnych procesných práv, ktoré tvoria základ práva na 

spravodlivý proces. Neverejný charakter rozhodcovského konania teda nie je 

v rozpore s čl. 6 a verejnosti sa strany môžu slobodne vzdať. Legitímnym 

dôvodom takéhoto rozhodnutia, v zmysle rozhodnutia vo veci Suovaniemi v 

Finland,195 je práve snaha strán vyhnúť sa publicite. 

Na záver by som chcela zdôrazniť, že ak má arbitráž predstavovať 

účinný a fungujúci alternatívny systém k národnému súdnictvu, je nutné aby 

bola v tomto duchu aj ponímaná a jej špecifiká rešpektované. 
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3.  Riešenie  medzinárodných  investičných  sporov  a  

transparentnosť 

 

3.1 Investičná  arbitráž  všeobecne 

 

 O investičných sporoch196
 hovoríme ako o sporoch diagonálnych, keďže 

vznikajú medzi investorom, súkromnou osobou, na jednej strane, a hostiteľským 

štátom, subjektom medzinárodného práva, na strane druhej.197 

Fyzické a právnické osoby neboli dlhú dobu považované za subjekty 

medzinárodného práva verejného, preto aj ochrana im priznaná bola 

realizovaná nepriamo, prostredníctvom diplomatickej ochrany vykonávanej 

prirodzene štátom.198 Jednotlivec bol vždy chápaný len ako príjemca alebo 

beneficiár výhod, avšak práve v sfére ochrany investícií a ľudských práv 

dochádza k zmene jeho postavenia a k uznaniu jeho medzinárodnoprávnej 

subjektivity. 

Diplomatická ochrana predstavuje všeobecný prostriedok ochrany, 

prostredníctvom ktorého štát prevezme nárok svojho príslušníka a uplatní ho vo 

svojom mene, čím zo sporu medzi jedným štátom a svojím príslušníkom vytvorí 

spor medzi dvoma štátmi. Potom je už na sporiacich sa štátoch, či ho vyriešia 

diplomatickou cestou, konaním pred medzinárodným súdom alebo 

rozhodcovským tribunálom.199 

Diplomatická ochrana sa neuplatňuje výhradne v investičných sporoch. 

Ako už bolo uvedené, v rámci medzinárodného práva verejného sa jedná 

o všeobecný prostriedok ochrany. K jej etablovaniu prispela v značnej miere 

prax štátov, ktoré takýmto spôsobom chránili záujmy svojich príslušníkov 

v zahraničí. Približne koncom 19. storočia dochádza k rozkvetu obchodu 

a nevyhnutne aj k pohybu obchodníkov. S tým prirodzene súvisí nutnosť 

zabezpečiť ochranu svojich občanov v cudzine, a práve diplomatická ochrana 
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bola v predmetnej dobe považovaná za najefektívnejší spôsob, ako tento cieľ 

dosiahnuť.200 Vo vzťahu k investičnej arbitráži sa však ako problém začína 

postupne profilovať povaha diplomatickej ochrany ako práva, nie povinnosti 

štátu. Jej uplatnenie či výkon je v dispozícii štátu a takýto stav narúša právnu 

istotu a legitímne očakávania investorov. Aj z toho dôvodu dochádza v priebehu 

20. storočia k útlmu diplomatickej ochrany pri riešení sporov z investícií. 

Zároveň dochádza k masívnemu uzatváraniu dohôd o podpore a ochrane 

investícií, ktoré spravidla odkazujú na riešenie investičných sporov cestou 

medzinárodnej arbitráže. K výraznému oslabeniu pozície diplomatickej ochrany 

dochádza v období po druhej svetovej vojne, a to hlavne v spojitosti 

s rozmachom tzv. transnacionálnej arbitráže medzi hostiteľským štátom 

a zahraničným investorom.201 Prielomovým momentom v tomto smere je 

jednoznačne prijatie Dohovoru ICSID v roku 1965, ktorý v článku 27, ods.1 

explicitne vylúčil použitie diplomatickej ochrany v prípade, že sa strany sporu 

dohodli predložiť alebo predložili svoj vzájomný spor arbitráži ICSID. Dohovor 

ICSID tak zavádza nový mechanizmus riešenia investičných sporov, ktorý 

odstraňuje nedostatky diplomatickej ochrany a poskytuje investorom priamy 

nástroj na uplatnenie ich nárokov voči hostiteľskému štátu.202 ICSID 

mechanizmu prisudzujeme hybridnú povahu, keďže kombinuje prvky 

medzištátnej a medzinárodnej obchodnej arbitráže.203 

Na tomto mieste považujem za nutné rozlíšiť dva základné typy sporov, 

ktoré v súvislosti s dohodami o podpore a ochrane investícií vznikajú. Prvou 

kategóriou sú už zmienené diagonálne spory medzi zahraničným investorom 

a štátom investície. Druhú kategóriu predstavujú spory medzi štátmi, zmluvnými 

stranami dohody, o výklad tejto dohody. Dualizmus sporov je reflektovaný aj 

v dualizme doložiek o riešení sporov. Prvý zmienený typ sporov je regulovaný 

rozhodcovskou doložkou pre spory medzi štátom a investorom, zatiaľ čo druhá 

zmienená kategória sporov je upravená arbitrážnou doložkou pre riešenie 

sporov medzi zmluvnými stranami o výklad dohody o podpore a ochrane 
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investícií. Predmetom ďalšieho výkladu budú výlučne spory medzi zahraničným 

investorom a hostiteľským štátom, ktoré sú vo väčšine prípadov riešené formou 

medzinárodnej arbitráže.204 

 

3.2  Dôvernosť  verzus  transparentnosť  v  investičnej  arbitráži 

 

 Dôvernosť v medzinárodnej arbitráži je predmetom prvej kapitoly tejto 

práce. Ako ďalej uvidíme, úroveň ochrany dôvernosti v investičnej a obchodnej 

arbitráži sa v značnej miere líši. Existujúce rozdiely sú však determinované 

odlišnou povahou oboch analyzovaných typov rozhodcovského konania 

a špecifikami účasti štátu v investičnej arbitráži. 

 Investičné spory sa spravidla vyskytujú v kľúčových odvetviach 

ekonomiky ako je energetika, ťažba nerastných surovín, vodné hospodárstvo, 

doprava, stavebný priemysel, nakladanie s odpadmi, telekomunikácie 

a podobne. Rozhodnutia v predmetných sektoroch ovplyvňujú verejné zdravie, 

bezpečnosť obyvateľstva, životné prostredie, ľudské práva a podobne, majú 

teda dopad na široký okruh verejnosti a predstavujú oblasť významného 

štátneho ako aj verejného záujmu. Navyše, v prípade povinnosti štátu 

odškodniť zahraničného investora z verejných zdrojov, teda z vreciek daňových 

poplatníkov, sa dôvernosť konania v rozsahu obchodnej arbitráže prebiehajúcej 

medzi súkromnými účastníkmi, zdá byť v investičnej arbitráži neodôvodniteľná 

a neudržateľná.205 

 

3.2.1  Rozhodcovské  konanie  v režime  ICSID,  novela z roku 2006 

 

 Rozhodcovské konanie v režime ICSID je upravené Dohovorom ICSID 

(Convention), Rozhodcovskými pravidlami ICSID (Arbitration Rules) 

a Dodatočnými pravidlami ICSID (Additional Facility Rules). Uvedené pravidlá 

a Dohovor boli v roku 2006 podrobené novelizácii206, ktorú viacerí autori207 
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označili za krok smerom k transparentnosti. Či je to tak, a ak áno, v akom 

rozsahu, zistíme na základe nasledujúceho rozboru. 

 Dohovor ani pravidlá neobsahujú všeobecnú úpravu dôvernosti konania. 

Môžeme teda usudzovať, že v prípade neexistencie výslovného zmluvného 

ustanovenia upravujúceho túto otázku, sú strany sporu oprávnené informácie 

o arbitráži zverejniť. Nezakotvenie všeobecnej povinnosti dôvernosti do 

pravidiel ICSID a ponechanie tejto otázky dohode medzi stranami môžeme 

jednoznačne chápať ako generálnu licenciu v prospech zverejnenia detailov 

konania, a teda v prospech transparentnosti konania.208 Dohovor aj pravidlá 

však obsahujú rozdielnu úpravu vo vzťahu k rôznym osobám zúčastňujúcich sa 

konania, vo vzťahu k štádiu procesu a v neposlednom rade vo vzťahu k povahe 

dokumentu, o zverejnenie ktorého ide. 

 

Činnosť Strediska a jednotlivých rozhodcov je prirodzene dôvernej 

povahy, čo môžeme vyvodiť z pravidla č. 6, ods.1 Rozhodcovských pravidiel, 

ktoré rozhodcov podriaďuje povinnosti dodržiavať mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom funkcie rozhodcu. 

Dôverný charakter práce Strediska vo vzťahu k rozhodcovskému rozsudku je 

vyjadrený aj v čl. 48, ods.5 Dohovoru a v pravidle 48, ods.4 Pravidiel. Pravidlo 

15, ods.1 Rozhodcovských pravidiel zároveň striktne stanoví, že porady 

tribunálu sú dôverné. Jedná sa o kľúčový aspekt samotného rozhodovacieho 

procesu, v priebehu ktorého prebieha najužšia právna diskusia a konfrontácia 

názorov jednotlivých rozhodcov. Rozhodnutie v investičnom spore, vedenom 

podľa Pravidiel UNCITRAL, Himpurna California Energy Ltd. (Bermuda) v. 

Republic of Indonesia209 potvrdilo, okrem iného, že zachovanie neverejnosti 

porady tribunálu je v záujme strán samotných.210 Dôvodom tohto záveru je 
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nepochybne možnosť rozhodcu slobodne a nezaujate prezentovať vlastné 

názory a právne úvahy.211 

 Napriek vyššie opísanej dôvernej povahe práce Strediska však Dohovor 

ako aj Pravidlá umožňujú zverejnenie informácií týkajúcich sa arbitráže alebo 

jeho výsledku. 

Prvý informačný kanál poskytuje ustanovenie pravidla č. 22, ods.1 

Administratívnych a finančných pravidiel ICSID (Administrative and Financial 

Regulations), ktoré generálnemu tajomníkovi Strediska ICSID ukladá povinnosť 

zverejňovať údaje o práci Strediska, vrátane informácií o zaregistrovaní žiadostí 

o zahájenie rozhodcovského konania, ďalej informácie o dátume a spôsobe 

skončenia sporu. Generálny tajomník túto činnosť vykonáva bez nutnosti získať 

súhlas strán. 

Ďalšiu možnosť, ako získať prístup k údajom o arbitráži, upravuje 

pravidlo 23, ods.1 Administratívnych a finančných pravidiel. Podľa tohto 

ustanovenia je generálny tajomník povinný viesť oddelené zoznamy žiadostí o 

zmierovacie a rozhodcovské konanie, v ktorých sa majú, okrem iného, 

zaznamenať údaje o zahájení, priebehu, spôsobe skončenia sporu, údaje o 

type konania, zložení a spôsobe ustanovenia tribunálu. Tieto zoznamy sú 

v zmysle pravidla 23,ods.2 prístupné verejnosti a za poplatok je z nich možné 

získať overené alebo neoverené výpisy. 

Tretím spôsobom ako zverejniť detaily konania, je publikácia 

rozhodcovského rozsudku Strediskom, avšak až po získaní súhlasu oboch 

sporných strán. Pravidlo 22, ods.2 Administratívnych a finančných pravidiel 

stanoví, že generálny tajomník Strediska zverejní, v prípade súhlasu oboch 

strán, znenie rozhodcovského rozsudku, prípadne protokol o priebehu konania, 

a to v záujme rozvoja medzinárodného práva v oblasti zahraničných investícií. 

ICSID rozsudky publikuje vo svojom periodiku ICSID Review - Foreign 

Investment Law Journal212 alebo na svojich internetových stránkach.213 
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V prípade, že Stredisko súhlas oboch aktérov arbitráže nezíska, zverejní 

podľa pravidla 48, ods.4 Rozhodcovských pravidiel promptne aspoň výňatky 

z odôvodenia rozhodnutia tribunálu. Tým je zaistené, že ICSID bez súhlasu 

strán nezverejní citlivé a dôverné údaje, ktoré si strany želajú ponechať utajené. 

Predmetná úprava vyznieva ako kompromis medzi stranami preferovanou 

dôvernosťou konania a zverejnením právnej argumentácie pre potreby praxe 

a odbornej náuky.214 

 

Na rozdiel od vyššie uvedených možností zverejnenia údajov o arbitráži 

Strediskom ICSID, majú publikačný nájstroj k dispozícii aj samotné strany. Ak 

medzi nimi neexistuje dojednanie o dôvernosti konania zakazujúce publikáciu 

dokumentov a informácií s konaním súvisiacich, môžu ich strany zverejniť aj 

jednostranne. Deje sa tak spravidla prostredníctvom International Legal 

Materials (ILM), ICSID Reports alebo Journal du Droit International.215 

Jednostranné zverejňovanie detailov konania v ICSID arbitráži je otázka, 

ktorá vzbudzuje záujem dlhšiu dobu. Jedným z prvých prípadov, v ktorom bola 

predmetná prax publikácie analyzovaná, je rozhodnutie vo veci Amco Asia 

Corporation and others v. Republic of Indonesia.216 Tribunál tu potvrdil, že 

Dohovor ani Pravidlá ICSID neobsahujú žiadne ustanovenie, ktoré by stranám 

sporu zabránilo zverejniť akékoľvek údaje o arbitráži. Napriek tomu však 

zvýraznil dôležitosť potreby vyriešenia sporu a udržania korektných vzťahov 

medzi stranami. Preto je v záujme strán, aby publikáciou detailov konania 

nezhoršili svoje vzájomné vzťahy a neoddialili riešenie. Zároveň tribunál 

stranám doporučil, aby ich verejné vyhlásenia týkajúce sa arbitráže boli stručné 

a presné.217 
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Významným prípadom vo vzťahu k transparentnosti ICSID konania je 

rozhodnutie vo veci Biwater Gauff (Tanzania) Limited v. United Republic of 

Tanzania.218 Uvedená ICSID arbitráž sa týkala kľúčovej verejnej služby 

(zásobovanie vodou a kanalizačný systém) v rozvojovej krajine, a preto svojho 

času vzbudila veľkú pozornosť. Tribunál tu rozlíšil neverejnosť a dôvernosť 

rozhodcovského konania, a zároveň stanovil, že úroveň dôvernosti v investičnej 

arbitráži sa značne líši od úrovne, ktorá je inherentná v obchodnej arbitráži. 

Tribunál tu zopakoval, že ani Dohovor ani Pravidlá ICSID neobsahujú 

ustanovenie o dôvernosti arbitráže, zároveň však neobsahujú ani ustanovenie 

o transparentnosti konania.219 Je teda evidentné, že medzi dôvernosťou 

a transparentnosťou existuje napätie, ktoré by malo byť v záujme vyriešenia 

sporu eliminované. Pri hodnotení újmy, ktorá zverejnením údajov alebo 

dokumentov strane konania môže vzniknúť, dal tribunál prednosť kritériu 

potenciálnej škody pred škodou skutočne spôsobenou. Hroziace riziko by teda 

malo byť vždy posudzované na základe konkrétnych okolností prípadu (case-

by-case basis). V predmetnom spore tribunál usúdil, že možné riziko 

spôsobené zverejnením je dostatočné na to, aby ohrozilo riadne a rýchle 

vyriešenie sporu. Preto zverejnenie niektorých dokumentov220 nepovolil. 

Zároveň judikoval, že všeobecná verejná debata o okolnostiach a výsledku 

sporu je prípustná. Podmienkou však je, že ide o informovanie v nevyhnutnom 

rozsahu, bez úmyslu zhoršiť vzťahy medzi stranami, neprimerane zaťažiť jednu 

zo strán alebo úspešné vyriešenie sporu oddialiť.221 Tribunál na tomto mieste 

upozornil, že médiá a útočná informačná kampaň môžu vzťahy medzi stranami 

výrazne poznačiť.222 

Zrejme najaktuálnejším ICSID prípadom, zaoberajúcim sa témou 

dôvernosti a transparentnosti v arbitráži, je investičný spor Abaclat and others 
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(predtým ako Giovanna a Beccara and others) v. Argentine Republic.223 

Tribunál tu v zásade potvrdil prístup vyjadrený v prípade Biwater,224 konkrétne 

prípustnosť všeobecnej verejnej debaty o rozhodcovskom konaní za 

predpokladu, že strany zverejnia nevyhnutné informačné minimum bez úmyslu 

uškodiť protistrane či zhoršiť ich vzájomné vzťahy.225 V predmetnom rozhodnutí 

bola jasne demonštrovaná úloha verejného záujmu v investičnej arbitráži, 

vďaka ktorému je vyššia úroveň transparentnosti v tomto druhu medzinárodnej 

arbitráže nutná a žiadúca. Verejný záujem tu odôvodňuje potrebu kontroly vlády 

a priehľadného nakladania s verejnými financiami, a to práve cestou 

informovania verejnosti o rozhodcovskom konaní, ktorého účastníkom je štát. 

Zároveň tribunál vyzdvihol prínos zverejňovania v prospech vytvorenia súboru 

rozhodnutí pre potreby rozhodcov, právnikov a konečne aj potenciálnych 

účastníkov konania. Ustálená judikatúra v sfére investičnej arbitráže by, podľa 

názoru tribunálu, nepochybne upevnila právnu istotu a dôveru v tento typ 

riešenia sporov. Aby tribunál predišiel nedorozumeniu ohľadom rovnováhy 

medzi dôvernosťou a transparentnosťou konania, zvýraznil, že účelom 

požiadavky transparentnosti nie je strany sporu poškodiť či ich vzájomný spor 

zhoršiť. Naopak, prvoradým cieľom rozhodcovského konania je spor medzi 

stranami urovnať.226 

Okrem iného tu tribunál vyslovil názor, že transparentnosť by nemala 

mať prednosť pred národnou legislatívou v oblasti ochrany a utajovania 

informácií.227 

V otázke zverejňovania rozhodnutí tribunálu bol prístup vyjadrený 

v Biwater228 (case-by-case basis) odmietnutý.  Miesto toho tu tribunál artikuloval 

tzv. domnienku alebo prezumpciu zverejnenia. Podľa názoru rozhodcov je teda 

zverejnenie všeobecne prípustné, ak opačný postup nie je odôvodnený 
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dohodou strán alebo okolnosťami prípadu.229 Vo svetle konkrétnych okolností 

povolil tribunál aj zverejnenie rozhodcovského rozsudku, čo zdôvodnil okrem 

iného obrovským počtom sťažovateľov (viac ako 180 000), ich súhlasom so 

zverejnením, a v neposlednom rade aj snahou žalovaného štátu použiť 

rozhodcovský rozsudok z predchádzajúcej arbitráže. Berúc do úvahy tieto 

faktory, je podľa názoru tribunálu požiadavka dôvernosti bezpredmetná.230 

Niektoré dokumenty231 však s poukazom na elimináciu rizika zhoršenia vzťahov 

medzi stranami a oddialenie urovnania sporu zverejniť zakázal. 

Na záver tribunál upozornil, že strany sú samy spôsobilé rozhodnúť, 

ktoré dokumenty v priebehu konania predložené a za akých okolností, môžu byť 

zverejnené. Pri publikácii by však účastníci arbitráže mali myslieť na to, ako 

predísť zhoršeniu vzájomných vzťahov. Preto by podľa názoru rozhodcov 

nemalo bez súhlasu protistrany dochádzať k zverejneniu  materiálov pre účel 

iný ako je samotná účasť v konaní.232 

Analyzované rozhodnutie nastavuje nový štandard transparentnosti 

v ICSID arbitráži. Hoci potvrdzuje tendenciu relatívne rozsiahleho zverejňovania 

údajov o priebehu rozhodcovského konania, zároveň však uznáva, že aj tento 

typ arbitráže si v záujme ochrany práv účastníkov ponecháva limitovaný 

dôverný charakter.233 Dôvernosť tu ale z dôvodu účasti štátu a prítomného 

verejného záujmu ustupuje verejnej diskusii a otvorenosti konania. 

 

Otázka neverejnosti konania spravidla nevzbudzuje tak vášnivé debaty 

ako je tomu v prípade dôvernosti. Avšak aj v tomto ohľade je v ICSID arbitráži 

po novele z roku 2006 evidentná tendencia k väčšej transparentnosti. 

Konanie v režime ICSID je neverejné. Podľa pravidla 32, ods.1 sa ho 

zúčastňujú členovia tribunálu, strany, ich zástupcovia, právni poradcovia, 

svedkovia a znalci. Odstavec 2 uvedeného pravidla však umožňuje, aby tribunál 

po konzultácii s generálnym tajomníkom pripustil prítomnosť tretích osôb pre 
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celé konanie alebo jeho časť. Účasť tretích osôb nebude povolená, ak voči 

tomu vznesie námietky ktorákoľvek zo strán. Pravidlá ICSID v znení pred 

účinnosťou novely z roku 2006 (verzia 2003) stanovili v pravidle 32, ods. 2 ako 

podmienku pre účasť tretích osôb súhlas oboch strán. V tomto zmysle sa 

jednoznačne jedná o posun smerom k otvorenosti konania, keďže sa už 

nevyžaduje aktívny súhlas oboch strán. Postačí, že ani jedna strana 

neprotestuje a tribunál môže účasť tretích osôb povoliť. 

 

Ďalšou oblasťou, kde je v dôsledku novely z roku 2006 markantný trend 

smerom k transparentnosti ICSID konania, je zverejňovanie revidovaných 

rozhodcovských rozsudkov, a to bez nutnosti súhlasu strán. 

Ako už bolo vyššie uvedené, podľa súčasného znenia pravidla 48, ods.4 

Rozhodcovských pravidiel ICSID, Stredisko nepublikuje rozhodcovské rozsudky 

bez súhlasu oboch strán. Má však povinnosť bez zbytočného odkladu zverejniť 

vo svojich publikáciách234 výňatky z právnej argumentácie odôvodnenia 

rozsudku. Znenie predmetného ustanovenia pred účinnosťou novely z roku 

2006 však Stredisku túto povinnosť neukladalo. Stredisko bolo oprávnené 

revidovaný rozsudok zverejniť, urobiť to ale nemuselo. Zmena v oficiálnom 

znení Pravidiel z may (v právnickej angličtine vyjadrenie možnosti, spôsobilosti) 

na shall (v právnickej angličtine vyjadrenie povinnosti) je evidentným posunom 

v prospech zverejňovania, a bola nepochybne podnietená snahou o väčšiu 

mieru transparentnosti v ICSID arbitráži.235 Z toho dôvodu bol fakultatívny 

spôsob zverejňovania revidovaných rozsudkov nahradený spôsobom 

obligatórnym. Navyše bolo novelou do predmetného ustanovenia vložené slovo 

promptly (bez zbytočného odkladu), ktorého úlohou je zabezpečiť včasnú 

publikáciu. Potreba včasnosti začala vyvstávať práve s ohľadom na narastajúci 

počet konaní prebiehajúcich v rámci Strediska.236 Problém totiž môže nastať 

v situácii, kedy pred Strediskom prebieha súčasne niekoľko podobných 
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arbitráží. Z doterajšej činnosti Strediska vyplýva, že kým ICSID získa súhlas 

oboch strán so zverejnením rozhodcovského rozsudku, ubehne niekoľko 

mesiacov. To je príliš dlhá doba na dynamický rozvoj rozhodovacej praxe. 

Z pragmatických dôvodov preto Stredisko v medzidobí zverejňuje aspoň časti 

právnej argumentácie.237 

Dôvernosť ako aj transparentnosť konania majú svoje pre a proti. 

Dôvernosť je pre strany príťažlivá ako prostriedok ochrany ich reputácie, 

vnútorného fungovania, finančnej situácie, obchodného tajomstva a podobne. 

Na druhej strane požiadavka transparentnosti predstavuje prirodzený dôsledok 

práva verejnosti na informácie, o to viac v sfére investičnej arbitráže. 

Snaha strán utajiť detaily rozhodcovského konania môže vzbudiť 

podozrenie ohľadom fungovania súkromnej spoločnosti ale aj hostiteľského 

štátu. Štát asi ťažko povzbudí zahraničných investorov k investovaniu na 

svojom území, ak budú jeho praktiky v tejto sfére neprehľadné. Naopak, prax 

zverejňovania môže posilniť dôveru v priateľské investičné prostredie v štáte 

investície, v samotnú arbitráž, a tým prípadne zvýšiť využívanie služieb 

poskytovaných Strediskom ICSID.238 

Prístup k informáciám o priebehu konania a jeho výsledku môže byť 

prínosný pre potenciálnych aktérov arbitráže napríklad pri výbere vhodného 

rozhodcu či rozhodcov. Ďalej môže súbor rozhodnutí v zmysle ustálenej 

judikatúry slúžiť stranám, rozhodcom a právnym poradcom ako vodítko a základ 

predvídateľnosti budúcich rozhodnutí. I keď v arbitráži neplatí doktrína 

precedenčných rozhodnutí, právna polemika a odôvodnenie rozsudku majú 

neodškriepiteľnú argumentačnú hodnotu.239 

 

Novela z roku 2006 sa významne dotkla aj tzv. podaní tretích strán, tento 

inštitút však bude predmetom rozboru v samostatnom oddieli (3.3.1). 

 

Na základe predchádzajúceho textu by sme mohli zhrnúť, že v prípade 

neexistencie dojednania o dôvernosti konania sú strany sporu oprávnené 
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informácie o arbitráži zverejňovať. Mali by však publikovať údaje 

v nevyhnutnom rozsahu s cieľom vyhnúť sa zhoršeniu vzájomných vzťahov či 

oddialeniu urovnania sporu. 

Hoci Dohovor ani Pravidlá ICSID dôvernosť konania vo všeobecnosti 

neupravujú, charakter práce Strediska a tribunálov je dôverný. Napriek tomu sa 

Stredisko ICSID v záujme transparentnosti svojej činnosti snaží aktívne získať 

súhlas strán so zverejnením rozhodcovského rozsudku240 a v značnej miere sa 

mu tento cieľ darí napĺňať.241 Bez ohľadu na zreteľný trend smerom k 

transparentnosti konania však ani v ICSID arbitráži nedochádza k zverejneniu 

všetkých dokumentov a informácií. 

 

3.2.2  Investičná  arbitráž  v  režime  NAFTA 

 

 Dohoda NAFTA predstavuje regionálnu formu ekonomickej spolupráce 

medzi USA, Kanadou a Mexikom. Kapitola č. 11 je venovaná zahraničným 

investíciám medzi členskými štátmi zoskupenia. S ohľadom na zameranie tejto 

práce nás zaujíma hlavne časť/sekcia B predmetnej kapitoly, ktorá upravuje 

proces riešenia sporov z medzinárodných investícií. 

 Podľa čl. 1118 Dohody by sa strany mali najskôr pokúsiť o urovnanie ich 

sporu cestou konzultácií a vyjednávania. Po márnom uplynutí lehoty šiestich 

mesiacov od vzniku spornej udalosti je zahraničný investor242 v zmysle čl. 1120 

oprávnený podať návrh na predloženie veci k rozhodcovskému konaniu 

(žaloba). Investor má k dispozícii niekoľko možností, akému procesnému 

režimu spor podriadiť. Podľa čl. 1120, ods.1 môže byť spor riešený podľa a) 

Dohovoru ICSID,243 b) Dodatočných pravidiel ICSID,244 alebo podľa c) 

Rozhodcovských pravidiel UNCITRAL. Keďže spomedzi troch členov Dohody 

NAFTA len Spojené štáty americké sú zároveň zmluvným štatom Dohovoru 

                                                 
240

 ICSID Discussion Paper, op. cit., s. 8. 
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ICSID,245 neprichádza postup v zmysle čl. 1120, ods.1, písmeno a) do úvahy. 

Investor má preto na výber medzi Dodatočnými pravidlami ICSID246 

a Pravidlami UNCITRAL.247 

  

 Otázka rovnováhy medzi dôvernosťou a transparentnosťou konania sa 

stala predmetom niekoľkých NAFTA investičných arbitráží. 

 Ako jeden z prvých je zvyčajne citovaný spor Metalclad Corporation 

v. United Mexican States.248 Tribunál tu opäť potvrdil, že ani Dohoda NAFTA 

ani Dodatočné pravidlá ICSID neobsahujú ustanovenie zakazujúce stranám 

zverejniť informácie o konaní. A hoci dôvernosť konania je často dôvodom, pre 

ktorý strany volia rozhodcovské konanie ako spôsob riešenia sporu, v prípade 

že medzi nimi neexistuje dohoda v tomto zmysle, sú účastníci arbitráže 

oprávnení o jej priebehu informovať verejnosť. Dokonca, ako poznamenal 

tribunál, strany sú často povinné zverejniť údaje o arbitráži.249 Na záver tribunál 

konštatoval, že je v záujme strán samotných, aby detaily konania zverejňovali 

len v nevyhnutnom rozsahu. Tým by, podľa názoru tribunálu, účastníci prispeli 

k napredovaniu vyriešenia sporu a k zachovaniu dobrých vzájomných 

vzťahov.250 

 Ďalším investičným sporom riešeným v režime NAFTA, ktorý sa okrem 

iného týkal aj otázky zverejňovania detailov arbitráže, je S.D. Myers, Inc. v. 

Government of Canada.251 Rozhodcovia tu rozlíšili pozíciu dôvernosti 

v investičnej a obchodnej arbitráži. Keďže v investičnej arbitráži neexistuje 

medzi stranami priamy zmluvný vzťah ani rozhodcovská zmluva, je nutné 

otázku dôvernosti posudzovať s ohľadom na ustanovenia medzinárodnej 

zmluvy, ktorá je základom predmetnej arbitráže, a v tomto spore aj s ohľadom 
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na Pravidlá UNCITRAL. Rozhodcovia tu na základe vyššie uvedeného vyvodili, 

že v investičnej arbitráži nie je dôvernosť inherentná.252 

 Zatiaľ posledným prípadom NAFTA investičnej arbitráže, v ktorom boli 

dôvernosť a transparentnosť analyzované, je The Loewen Group, Inc. and 

Raymond L. Loewen v. United States of America.253 Tribunál tu opäť zopakoval, 

že Dohovor, Pravidlá, ani Dodatočné pravidlá ICSID neukladajú stranám 

všeobecnú povinnosť dôvernosti vo vzťahu ku konaniu a jeho výsledku. Bez 

zmluvného ustanovenia v tomto zmysle tak nič neoprávňuje strany arbitráže 

dôvernosť vyvodzovať. Navyše, podľa názoru tribunálu, je požiadavka utajenia 

detailov arbitráže z dôvodu účasti štátu v tomto type konania neobhájiteľná. 

Dôvernosť by tak verejnosti zamedzila prístup k informáciám týkajúcich sa 

záležitostí štátu a verejnosti samotnej. Na záver odôvodnenia tribunál potvrdil 

názor vyjadrený v Metalclad,254 teda že je v záujme úspešného vyriešenia 

sporu, aby sa verejná debata o priebehu konania obmedzila na informačné 

minimum.255 

Tribunál tu jasne demonštroval dôležitosť verejného záujmu a z toho dôvodu 

uprednostnil otvorenosť konania.256 

 

 Na základe vyššie poskytnutého rozboru môžeme konštatovať, že 

Dohoda NAFTA je naklonená trendu transparentnosti. Spôsob riešenia sporov 

z investícií na jej základe vykazuje pomerne priateľský postoj k zverejňovaniu 

informácií o priebehu konania a jeho výsledku. Rozhodcovské rozsudky, 

rozhodnutia procesnej povahy, dokumenty o priebehu konania, ako aj 

dokumenty predložené stranami sú bežne prístupné na internete.257 

Nastavený trend je podporovaný aj Komisiou NAFTA pre voľný obchod, 

ktorá dňa 31.7.2001 prijala na základe zhodnotenia výsledkov investičnej 

arbitráže v režime kapitoly 11 dokument nazvaný Poznámky ohľadom 
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interpretácie niektorých ustanovení kapitoly 11.258 Komisia v ňom potvrdila, že 

žiadne ustanovenie v Dohode nezakotvuje všeobecnú dôvernosť konania, 

a preto sú strany oprávnené zverejňovať informácie a dokumenty predložené či 

vydané v priebehu konania, avšak pod podmienkou ochrany obchodného 

tajomstva, a v súlade s národnou legislatívou v oblasti ochrany osobných 

údajov, utajovaných informácií a skutočností. Zároveň tu bola zvýraznená 

snahu o dosiahnutie praxe rozsiahleho zverejňovania v investičnej arbitráži 

podľa kapitoly 11 Dohody.259 

 

3.3  Podania  tretích  strán  v investičnej  arbitráži 

 

 Medzinárodná investičná arbitráž je považovaná za dynamickú sféru, 

ktorá sa nezadržateľne rozvíja a každým rokom zaznamenáva vznik nových, 

aktuálnych tém.260 Jednou z takýchto dynamicky sa rozvíjajúcich oblastí 

v investičnej arbitráži je otázka tzv. podaní tretích strán (third/non-disputing 

party submissions). 

 

 Investičný výbor (Investment Committee, ďalej ako Výbor OBSE) 

Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej ako OBSE, 

Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) publikoval 

v júni 2005 prehlásenie na podporu transparentnosti v investičnej arbitráži.261 

Okrem iného Výbor zvýraznil úlohu, ktorú v investičnej arbitráži verejný záujem 

zohráva. Z toho dôvodu povzbudil snahy o účasť tretích strán v konaní. 

V záujme ochrany práv strán sporu však upozornil na nutnosť vymedziť jasné 

a presné podmienky tejto účasti. 

                                                 
258
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3.3.1  Podania  v  režime  ICSID  arbitráže 

 

Ako už bolo spomenuté v predošlom texte, novelizácia Dohovoru 

a Pravidiel ICSID z roku 2006 sa významne dotkla aj tejto problematiky. 

Spomínaná novela vsunula do ustanovenia pravidla 37 Pravidiel nový odstavec 

č. 2, ktorý podania tretích strán v režime ICSID explicitne upravuje. Pravidlo 37, 

ods. 2 ustanovuje, že tribunál môže povoliť tretej strane (teda fyzickej alebo 

právnickej osobe, ktorá nie je účastníkom konania) podať písomné podanie 

týkajúce sa predmetu prebiehajúceho sporu. Rozhodnutie tribunálu nie je 

podmienené súhlasom strán. Postačí, že tribunál túto otázku so stranami sporu 

konzultuje. Analyzovanú úpravu môžeme preto jednoznačne považovať za krok 

smerom k transparentnosti konania. Predmetné ustanovenie navyše určuje 

kritériá, ktoré by mal, okrem iného,  tribunál vziať do úvahy pri rozhodovaní 

o prípustnosti konkrétneho podania. Prvým vodítkom je prínos podania pre 

tribunál pri posudzovaní faktických či právnych otázok sporu, teda poskytnutie 

iného, od strán odlišného, uhla pohľadu. Ďalšou podmienkou je relevancia 

podania vo vzťahu k posudzovanej spornej otázke. Posledným uvedeným 

kritériom je posúdenie otázky, nakoľko významný je záujem tretej strany na 

priebehu alebo výsledku konania. V záujme ochrany práv strán však nový 

odstavec ukladá rozhodcovskému tribunálu povinnosť zaistiť, aby podanie tretej 

strany nenarušilo priebeh konania, neprimerane nezaťažilo alebo nepoškodilo 

ktorúkoľvek zo strán sporu. Zároveň sú, v zmysle citovaného odstavca in fine, 

obe strany oprávnené vyjadriť sa ku konkrétnemu podaniu, jeho 

opodstatnenosti a obsahu.262 

 

Už pred novelou explicitne zakotvujúcou podania tretích strán do 

Pravidiel ICSID, začali ICSID tribunály takúto prax povzbudzovať. Zlomovým 

prípadom v tomto smere bola investičná arbitráž vo veci Suez, Sociedad 

General de Aguas de Barcelona S.A. and Vivendi Universal S.A v. Argentine 

                                                 
262

 Pravidlo 37, ods.2 Rozhodcovských pravidiel ICSID. 



 

 56 

Republic,263 kde tribunál prvýkrát formuloval podmienky prípustnosti podania 

tretej strany. Citovaný spor je zaujímavý o to viac, že počas jeho priebehu došlo 

k už spomínanej novele. 

Stručne zhrnuté, päť mimovládnych organizáciíí sa domáhalo 

transparentnosti a toho, aby boli pripustené do konania ako vedľajší účastníci. 

V prvom rozhodnutí264 tribunál judikoval, že v zmysle čl. 44 Dohovoru ICSID je 

oprávnený rozhodovať o účasti tretích strán v konaní. Preto žiadateľom umožnil 

požiadať o povolenie podanie tretej strany podať, i keď ich žiadosti o vedľajšie 

účastenstvo nevyhovel.265 Tribunál tu stanovil tri kritériá, ktoré je nutné vziať, pri 

posudzovaní opodstatnenosti žiadosti, do úvahy. Definoval ich nasledovne: 

vhodnosť a povaha predmetu sporu, účelnosť účasti tretích strán v konaní, 

a konečne spôsob podania a posudzovania žiadosti.266 Zároveň vyjadril 

presvedčenie, že správnou aplikáciou uvedených kritérií je možné vyvážiť 

záujmy dotknutých tretích strán na jednej strane, a záujmy aktérov sporu na 

jeho spravodlivom, správnom a rýchlom urovnaní na strane druhej.267 Tribunál 

ďalej potvrdil úlohu verejného záujmu, ktorý účasť tretích strán v konaní 

spravidla odôvodňuje. Ako však zdôraznil, v investičnej arbitráži je, s ohľadom 

na ochranu práv zahraničného investora, nutné preukázať existenciu vyššej 

úrovne verejného záujmu, ktorý nazval zvláštny verejný záujem (particular 

public interest).268 V tomto spore išlo o zásobovanie vodou a kanalizačný 

systém konglomerátu Buenos Aires, teda o záležitosti, ktoré ovplyvňujú životy 

obrovského počtu obyvateľov, a preto tu tribunál existenciu zvláštneho 

verejného záujmu prirodzene identifikoval. Ďalej upozornil, že akceptuje výlučne 

podania od tretích strán, ktoré preukážu odbornosť a skúsenosť v predmetnom 

odvetví, a nezaujatosť vo vzťahu k predmetu sporu a stranám.269 

V nádväznosti na prvé rozhodnutie tribunálu podali spomínané 

mimovládne organizácie žiadosť o povolenie ich spoločného podania. 
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Medzičasom však došlo k novelizácii Pravidiel ICSID, v dôsledku ktorej bol do 

pravidla 37 inkorporovaný nový odstavec číslo 2. V následnom rozhodnutí270 

tribunál skonštatoval, že hoci novelizované ustanovenie sa na prebiehajúce 

konanie nevzťahuje, jeho požiadavky sú v podstate zhodné s kritériami 

artikulovanými v predchádzajúcom rozhodnutí tribunálu.271 Takto vytvoril akýsi 

dvojstupňový test, podľa ktorého je rozhodcovský tribunál v prvej fáze 

rozhodovania povinný posúdiť najskôr prípustnosť podania tretích strán vo 

svetle dikcie pravidla 37, ods.2. Ak žiadosť tieto podmienky spĺňa, mal by 

tribunál v druhej fáze pristúpiť k individuálnemu zhodnoteniu vecného obsahu 

a prínosu podania pre správne vyriešenie veci.272 

Pre úplnosť by som chcela poznamenať, že tribunál v predmetnom spore 

mimovládnym organizáciám podanie povolil. 

 

Ako sme mali možnosť vidieť, ICSID arbitráž je vo všeobecnosti 

naklonená podaniam tretích strán. S ohľadom na ochranu účastníkov konania 

a napredovanie sporu však tieto podania musia spĺniť relatívne náročné kritériá. 

Trend povolenia podaní tretích strán nastolený známym investičným sporom 

Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. and Vivendi Universal 

S.A v. Argentine Republic273 vyústil až do explicitného zakotvenia ustanovenia 

v tomto zmysle do Pravidiel ICSID.274 

  

3.3.2  Podania  v  režime  NAFTA  arbitráže 

 

 Podania tretích strán boli povolené aj v investičnej arbitráži v režime 

kapitoly 11 Dohody NAFTA, konkrétne v sporoch Methanex Corporation v. 
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United States of America275 a United Parcel Service v. Government of 

Canada.276 

 Navyše, Komisia pre voľný obchod (NAFTA Free Trade Commission, 

ďalej ako Komisia NAFTA) vydala dňa 7.10.2004 Prehlásenie vo vzťahu 

k účasti tretích strán v konaní.277 Komisia ho vydala s cieľom asistovať NAFTA 

tribunálom pri posudzovaní otázky účasti tretích strán. Komisia hneď v úvode 

potvrdila, že Dohoda neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by bránilo 

rozhodcovskému tribunálu prijímať podania tretích strán. Zároveň však 

upozornila, že podania tretích strán môžu ovplyvniť priebeh konania, a tým aj 

práva a záujmy strán sporu. Aby podania tretích strán neboli na úkor 

spravodlivosti a postupu v arbitráži, Komisia odporučila tribunálom vziať do 

úvahy svoje, v spomínanom dokumente obsiahnuté, postrehy a návrhy.278 

V podstate tu Komisia artikulovala podmienky prípustnosti podania. Základom 

postupu je žiadosť tretej strany o povolenie podania adresovaná príslušnému 

tribunálu súčasne s predmetným podaním. Náležitosti žiadosti aj samotného 

podania špecifikovala Komisia pomerne podrobne.279 Kritériá, ktoré má tribunál 

zvážiť pri posudzovaní pripustnosti podania, sú viacmenej zhodné 

s podmienkami vyjadrenými v pravidle 37, ods.2 ICSID Pravidiel (prínos pre 

tribunál, iný uhol pohľadu; relevancia vo vzťahu k predmetu sporu; podstatný 

záujem tretej strany na účasti v konaní; prítomnosť verejného záujmu). 

Obdobne Komisia zdôraznila, že v záujme ochrany práv strán by mal 

rozhodcovský tribunál zaistiť, aby podanie tretej strany nenarušilo priebeh 

konania, neprimerane nezaťažilo alebo nepoškodilo ktorúkoľvek zo strán sporu. 

Účastníci konania majú navyše možnosť vyjadriť sa k žiadosti o povolenie 

podania aj k samotnému podaniu.280 
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 Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že riešenie 

investičných sporov podľa kapitoly 11 Dohody NAFTA podania tretích strán 

nevylučuje. Naopak, trend transparentnosti a účasti tretích strán je v NAFTA 

arbitráži podporovaný. 

 

3.3.3  Záverečné  poznámky  vo  vzťahu  k  účasti  tretích  strán  v  

investičnej  arbitráži 

 

 Otázka podaní tretích strán v arbitráži vzbudzuje protichodné emócie. Na 

jednej strane stoja jej odporcovia, podľa ktorých je účasť tretích strán v zjavnom 

rozpore s neverejným a dôverným charakterom rozhodcovského konania, teda 

črtou, ktorá je aktérmi arbitráže vyzdvihovaná. Ďalším vytýkaným nedostatkom 

je fakt, že podania spravidla povoľuje rozhodcovský tribunál samostatne, bez 

súhlasu strán a dokonca bez nutnosti strany konzultovať. Tým dochádza 

k zrejmému potlačeniu uplatnenia zásady autonómie strán281 a k zmenšeniu 

reálneho vplyvu účastníkov na priebeh konania. 

 Na druhej strane však zástancovia účasti tretích strán zdôrazňujú rozdiel 

medzi medzinárodnou investičnou a medzinárodnou obchodnou arbitrážou. 

Verejný záujem prítomný spravidla v investičných sporoch odôvodňuje úvahy 

o väčšej miere transparentnosti konania v tomto druhu riešenia sporov. V hre sú 

totiž záujmy hostiteľského štátu, záujmy verejnosti ako celku, ochrana ľudských 

práv, verejného zdravia, životného prostredia a podobne.282 Navyše, v prípade 

neúspechu v spore je štát povinný zaplatiť investorovi nemelé peniaze zo 

štátnych zdrojov, teda z peňaženiek daňových poplatníkov.283 Požiadavky 

verejnosti na prístup k informáciám o investičnej arbitráži, účastníkom ktorej je 

ich vlastný štát, a domáhanie sa účasti v konaní preto vo svetle vyššie 

uvedeného vyznievajú legitímne. 

 Povolenie podaní tretích strán môže jednoznačne zvýšiť úroveň 

transparentnosti v arbitráži, poskytnúť iný uhol pohľadu na danú problematiku, 
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zvýšiť informovanosť verejnosti a v neposlednom rade podnietiť konštruktívnu 

otvorenú diskusiu o verejných záležitostiach. Na druhej však však existuje 

riziko, že účasť tretích strán konanie predĺži, a tým aj predraží,284 čo určite nie je 

v súlade so želaním a očakávaním aktérov arbitráže. Takisto je otázne, v akej 

miere budú podania tretích strán, spravidla mimovládnych organizácií 

a občianskych združení z hostiteľského štátu, objektívne, dobre mienené, pre 

vyriešenie sporu prospešné285 a spoľahlivé.286 Z toho prirodzene vyplývajú, 

okrem iného, zvýšené pracovné a časové nároky dopadajúce na rozhodcov, 

ktorí musia prípustnosť a obsah podaní preskúmať a zhodnotiť. 

 Zaujímavá úvaha vo vzťahu k podaniam tretích strán bola vyjadrená 

v práci expertov v sfére medzinárodnej investičnej arbitráže,287 kde sa autori 

zamysleli nad potrebou podaní tretích strán v konaní, kde jednou zo strán je 

štát. Vyslovili tu polemiku, prečo by tretie strany mali byť pripustené do konania 

medzi štátom a zahraničným investorom, kde by mal byť štát jednoznačne 

spôsobilý vysporiadať sa so všetkými problémami a otázkami v arbitráži 

prejednávanými.288 Ako rovnocenný subjekt by mal predsa hájiť svoje záujmy 

a záujmy svojich občanov s maximálnym úsilím. Autori však upozornili na 

existenciu viacerých okolností, pre ktoré štáty nemôžu alebo dokonca nechcú 

rôzne informácie pred rozhodcovským tribunálom zverejniť. Ide napríklad 

o otázky stratégie postupu v spore, nemôžnosť obstarať dôkazy mimo svoje 

územie, nedostatok zdrojov alebo odborných znalostí, vnútropolitické dôvody 

a podobne.289 Takisto chrana životného prostredia a ľudských práv sú typické 

oblasti, v ktorých štát akosi nemá záujem poukazovať na problémy a možné 

porušovanie práv. Podľa spomenutých autorov by mohli práve podania tretích 
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strán tieto „tienisté oblasti“ štátneho záujmu vyplniť a tým poskytnúť 

rozhodcovskému tribunálu reálnejší obraz stavu vecí.290 

 

 Záverom môžeme konštatovať, že podania tretích strán sa postupne 

etablujú v medzinárodných investičných sporoch riešených podľa Dohovoru, 

Pravidiel a Dodatočných pravidiel ICSID. Dôkazom tejto praxe je aj nové 

ustanovenie pravidla 37, ods.2, ktoré do Pravidiel ICSID úpravu podaní tretích 

strán s účinnosťou od 10.4.2006 výslovne zakotvilo. 

 Aj v sporoch riešených v režime kapitoly 11 Dohody NAFTA je badateľná 

tendencia podania tretích strán povoľovať, a to nielen v prípade investičnej 

arbitráže konanej pred Strediskom ICSID, ale aj v sporoch z investícií riešených 

podľa Pravidiel UNCITRAL.291 

 Podania tretích strán môžeme jednoznačne považovať za krok smerom 

k transparentnosti a otvorenosti konania. S ohľadom na ochranu záujmov strán 

sporu a na riadny priebeh celého konania je však nutné podmienky podania a 

ich prípustnosť jasne definovať. V súvislosti s nejasným prínosom podania pre 

rozhodcovský tribunál a spravodlivé rozhodnutie v spore sa zdá byť rozumné 

povoľovať podania tretích strán len v odôvodnených prípadoch a pokiaľ možno 

v nevyhnutnom rozsahu. 

 

3.4  Pravidlá  transparentnosti  v  investičnej  arbitráži  v režime  

UNCITRAL 

 

 Rozhodcovské pravidlá UNCITRAL sú v medzinárodnej investičnej 

arbitráži využívané pomerne často292.293  Možnosť strán iniciovať investičnú 

arbitráž podľa týchto pravidiel môže byť zakotvená v multilaterálnych dohodách 

(napríklad Dohoda NAFTA), v dvojstranných dohodách o podpore a ochrane 

zahraničných investícií, v právnych predpisoch hostiteľského štátu, v investičnej 
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zmluve medzi zahraničným investorom a štátom, alebo si ich aplikáciu môžu 

strany dohodnúť v prípade ad hoc arbitráže až po vzniku sporu.294 

  

Približne v polovici roku 2010 začala Pracovná skupina II (Working 

Group II, Arbitration and Conciliation, ďalej ako Skupina) poverená Komisiou 

OSN pre medzinárodné obchodné právo aktívne pracovať na novelizácii 

Pravidiel UNCITRAL, konkrétne na príprave nových pravidiel transparentnosti 

pre medzinárodnú investičnú arbitráž (Preparation of a legal standard on 

transparency in treaty-based investor-State arbitration). 

 Hnacím motorom pre pripravované zmeny je jednoznačne nutnosť 

reagovať na súčasnú rozhodovaciu prax v sfére medzinárodnej investičnej 

arbitráže. Východiskom práce Pracovnej skupiny II sú rozhodnutia dotýkajúce 

sa štandardu transparentnosti vydané v investičných sporoch riešených podľa 

Pravidiel UNCITRAL (už niekoľkokrát spomenuté prípady NAFTA investičnej 

arbitráže) a podľa Pravidiel ICSID. Ďalším inšpiračným zdrojom je úprava 

transparentnosti v Pravidlách ICSID, a to hlavne novelou z roku 2006 dotknuté 

relevantné ustanovenia.295 

 

Čo sa týka transparentnosti v investičnej arbitráži, môžeme identifikovať 

niekoľko aspektov, v rámci ktorých dochádza k uplatneniu tohto trendu. 

Prvým z nich je tradičná neverejnosť konania a právomoc 

rozhodcovského tribunálu pripustiť do konania tretie strany. Ako už bolo vyššie 

uvedené, podľa aktuálneho znenia Pravidiel ICSID je konanie neverejné, 

tribunál však môže v odôvodnených prípadoch povoliť tretím osobám účasť na 

celom konaní alebo jeho časti. Rozhodnúť tak môže po konzultácii 

s generálnym tajomníkom Strediska a pod podmienkou, že ani jedna strana 

sporu takémuto postupu neoponuje. Súhlas strán sa teda  nevyžaduje, postačí, 

ak žiadna aktívne neprotestuje.296 Podľa pravidiel UNCITRAL je konanie pred 

tribunálom takisto neverejné, na rozdiel od ICSID úpravy sa v prípade 

rozhodnutia o povolení účasti tretej strany vyžaduje navyše vzájomná dohoda 
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oboch strán.297 Z uvedeného, podľa môjho názoru, vyplýva, že úprava ICSID sa 

v tomto ohľade stavia ku konceptu transparentnosti konania viac priaznivo ako 

úprava UNCITRAL. 

Ďalším aspektom procesného postupu arbitráže, ktorého sa požiadavka 

transparentnosti dotýka, je zverejňovanie informácií a dokumentov z priebehu 

konania. Výslovnú úpravu v tomto smere Pravidlá ICSID ani Pravidlá 

UNCITRAL neobsahujú, je teda na stranách, či detaily, a ak áno, v akom 

rozsahu, zverejnia. Samozrejme za predpokladu, že si dôvernosť zmluvne 

nedojednali. Na tomto mieste je však nutné upozorniť na rozhodnutia tribunálov 

v investičných sporoch, ktoré už boli predmetom rozboru tejto kapitoly, a na 

právne názory, podmienky a obmedzenia zverejnenia v týchto rozhodnutiach 

vyjadrené.298 

Treťou oblasťou, kde je tendencia k väčšej transparentnosti azda 

najviditeľnejšia, je prax zverejňovania rozhodcovských rozsudkov. Myslím, že 

zverejňovaniu rozsudkov podľa Pravidiel ICSID, Dodatočných Pravidiel ICSID 

a podľa Dohody NAFTA som v predchádzajúcom texte venovala dostatočnú 

pozornosť, preto by som len v stručnosti zopakovala, že Stredisko podľa 

súčasného znenia Pravidiel ICSID nezverejňuje rozsudok bez súhlasu strán. Je 

však povinné bez zbytočného odkladu zverejniť výňatky z právnej argumentácie 

a odôvodnenia.299 V súvislosti s jednostranným zverejňovaním rozsudkov 

stranami by som čitateľa rada odkázala na oddiel 3.2.1 a oddiel 3.2.2 tejto 

práce. 

Podľa aktuálneho znenia Pravidiel UNCITRAL (verzia 2010) tribunál zverejní 

rozsudok len so súhlasom strán.300 Na druhej strane však predmetné 

ustanovenie v otázke zverejnenia revidovaného rozsudku bez identifikujúcich 

údajov mlčí. Z toho by sme mohli vyvodiť, že takáto prax nie je stricto sensu 

podľa súčasných Pravidiel UNCITRAL predvídaná. Avšak pravidlo 34, ods.5 

stanoví, že zverejnenie je prípustné v rozsahu, v akom je vo vzťahu k strane 

rozhodcovského konania, z ktorého rozsudok vzišiel, vyžadované zákonnou 
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povinnosťou, alebo nutné k uplatneniu alebo ochrane práva tejto strany voči 

tretím osobám. Ďalšou výnimkou je zverejnenie pre účely konania pred súdom 

alebo iným príslušným orgánom. Predchádzajúca verzia Pravidiel UNCITRAL 

z roku 1976 v čl. 32, ods 5 len stroho určovala, že rozsudok môže byť 

zverejnený výlučne so súhlasom strán. Súčasná verzia sa preto vydala cestou 

k transparentnosti aspoň vo vzťahu k zverejňovaniu rozsudku, keďže v čl. 34, 

ods.5 prípušťa uvedené výnimky. 

Možnosť zverejňovania rozhodcovských rozsudkov sa na základe vyššie 

uvedeného zdá byť koncipovaná širšie v režime Pravidiel ICSID. 

Posledným aspektom, v ktorom sa transparentnosť konania prejavuje, je 

už analyzovaný koncept tzv. podaní tretích strán. Podania boli do znenia 

Pravidiel ICSID výslovne včlenené novelou z roku 2006.301 Už predtým však 

tribunál ICSID podania tretích strán v často citovanom investičnom spore Suez, 

Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. and Vivendi Universal S.A v. 

Argentine Republic pripustil.302 Na druhej strane, Pravidlá UNCITRAL 

ustanovenie o takýchto podaniach neobsahujú. Aj napriek tomu však v už 

spomínanej NAFTA investičnej arbitráži Methanex Corporation v. United States 

of America303 rozhodcovský tribunál podania tretích strán povolil, a to 

s poukazom na znenie čl. 15, ods.1 Pravidiel UNCITRAL (súčasný čl. 17, 

ods.1). Predmetné ustanovenie totiž určuje, že tribunál je oprávnený viesť 

konanie podľa svojho uváženia, avšak pod podmienkou, že je stranám 

zabezpečené rovnaké zaobchádzanie a možnosť vyjadriť sa k prejednávanej 

veci.304 Môžeme teda zhrnúť, že i keď Pravidlá UNCITRAL podania tretích 

strán, na rozdiel od Pravidiel ICSID, explicitne neregulujú, rozhodcovia aj tak 

našli cestu, ako ich v konaní v režime Pravidiel UNCITRAL pripustiť. 

 

V predchádzajúcich pár odstavcoch som sa pokúsila porovnať 

transparentnosť konania v investičnej arbitráži podľa Pravidiel ICSID na jednej 
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strane a podľa Pravidiel UNCITRAL na strane druhej. Na tomto mieste by som 

sa však chcela vrátiť k príprave pravidiel transparentnosti v investičnej arbitráži, 

ktorých vypracovaním je na pôde UNCITRAL-u poverená Pracovná skupina II. 

Celý doterajší prípravný a vyjednávací proces, prejednávané dokumenty, 

závery a správy skupiny sú dostupné na internete.305 

Návrh UNCITRAL pravidiel transparentnosti v investičnej arbitráži 

obsahuje zatiaľ 9 článkov,306 307 a okrem všeobecných ustanovení obsahuje 

články špecificky regulujúce jednotlivé aspekty rozhodcovského konania, 

v rámci ktorých sa transparentnosť presadzuje. 

Článok 1 návrhu, nazvaný Pôsobnosť (Scope of application), obsahuje 

dve možnosti úpravy, a to opt-out alebo opt-in systém. Okrem toho je 

predmetom diskusie aj to, či sa pripravované pravidlá majú vzťahovať len na 

investičnú arbitráž vedenú podľa Pravidiel UNCITRAL alebo na konanie 

v ktoromkoľvek procesnom režime. Otázkou je takisto aplikácia pravidiel na 

dohody o podpore a ochrane investícií, na základe ktorých by sa vzniknutý spor 

riešil. Skupina pracuje s dvomi verziami. Jednou z nich je aplikácia len na 

budúce dohody, druhou aplikácia na budúce ako aj na už existujúce dohody.308 

Článok 2, nazvaný Zverejnenie informácií o zahájení konania 

(Publication of information at the commencement of arbitral proceedings), 

ukladá Repozitáru povinnosť zverejniť bez zbytočného odkladu informácie 

o zahájenom konaní, jeho účastníkoch, ekonomickom sektore, v ktorom 

predmetný spor vznikol a o medzinárodnej zmluve, na základe ktorej sa 

konanie zahajuje.309 

Článok 3, nazvaný Zverejnenie dokumentov (Publication of documents), 

určuje typy dokumentov, ktoré podliehajú zverejneniu. Ide v podstate 
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o rozhodnutia upravujúce priebeh konania, žiadosti, vyjadrenia a podania strán, 

dokumenty a listinné dôkazy predložené stranami, znalecké posudky, podania 

tretích strán, svedecké výpovede, protokoly o priebehu jednania a rozhodnutia 

tribunálu. Odstavec 2 tohto článku zároveň oprávňuje tribunál nariadiť, 

z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť strany, zverejnenie akéhokoľvek ďalšieho 

dokumentu.310 

Článok 4, nazvaný Zverejnenie rozhodcovských rozsudkov (Publication 

of arbitral awards), jasne stanoví, že všetky rozsudky majú byť zverejnené.311 

Články 5 a 6 by sme oba mohli nazvať Podania tretích strán, avšak návrh 

rozlišuje medzi treťou osobou, ktorá zároveň nie je zmluvnou stranou 

predmetnej dohody o podpore a ochrane investícií, na základe ktorej je konanie 

zahájené (článok 5, Submission by a third person), a treťou osobou, ktorá 

zmluvnou stranou takejto dohody je (článok 6, Submission by a non-disputing 

Party to the treaty). Pre tieto kategórie tretích strán zároveň návrh stanoví 

odlišný štandard vo vzťahu k ich spôsobilosti podanie podať, či o povolenie 

požiadať. V návrhu sú formulované aj náležitosti žiadosti a podmienky jej 

prípustnosti.312 

Článok 7, nazvaný Jednanie (Hearings), predpisuje verejnosť jednania. 

Rozhodcovský tribunál však môže po konzultácií strán rozhodnúť o vylúčení 

verejnosti. Návrh tu ďalej zdôrazňuje nutnosť ochrany dôverných a utajovaných 

skutočností. Nezabúda ani na technické zabezpečenie verejnosti (logistika, 

audiovizuálny prenos z miestnosti).313 

Článok 8, pomenovaný Výnimky z transparentnosti (Exceptions to 

transparency), určuje, ako názov napovedá, limity všeobecnej zásady 

zverejňovania, ktorá celým návrhom prestupuje. Vymenované obmedzenia sa 

týkajú hlavne ochrany obchodného tajomstva, dôverných, citlivých 

a utajovaných skutočností.314 

Článok 9 zriaďuje tzv. Repozitár, teda neutrálny orgán či inštitúciu 

poverenú sprístupňovaním údajov o medzinárodnej investičnej arbitráži, na 
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ktorú sa budú pripravované pravidlá transparentnosti vzťahovať. Tento orgán by 

viedol register konaní, rozhodnutí, zverejnených dokumentov a zároveň tieto aj 

uschovával. Ako bolo Skupinou na tomto mieste zdôraznené, existencia 

neutrálneho orgánu je v otázke presadzovania transparentnosti kľúčová.315 

 

Analyzovaný návrh je stále predmetom posudzovania Skupiny. Jej zatiaľ 

posledným uverejneným dokumentom je správa vypracovaná po skončení 56. 

zasadania, ktoré sa uskutočnilo vo februári tohto roku.316 Bolo tu zopakované, 

že úprava transparentnosti v investičnej arbitráži je téma aktuálna a dôležitá, 

a to hlavne z dôvodu obrovského množstva uzatvorených dohôd o podpore 

a ochrane investícií (približne 3000 platných zmlúv), a rastúcej tendencii 

uzatvárania zmlúv nových.317 

Po plodnej diskusii dospela Skupina k prejednávaniu čl. 3, kde však 

svoju prácu z časových dôvodov dočasne zanechala. Azda najvýznamnejším 

posunom je snaha viacerých delegácií dosiahnuť prijateľné riešenie vo vzťahu 

k čl. 1 (Pôsobnosť). V svojej správe formulovala Skupina revidovanú verziu 

predmetného článku. Berúc do úvahy všetky vyššie uvedené zamýšľané 

spôsoby úpravy pôsobnosti pravidiel bol vytvorený kompromisný návrh. Pre 

zmluvy uzatvorené po dni, kedy pravidlá transparentnosti vstúpia v platnosť, by 

podľa revidovaného návrhu platila vyvrátiteľná domnienka, že podriadením sa 

Rozhodcovským pravidlám UNCITRAL, sa strany zároveň podriaďujú aj 

pravidlám transparentnosti. Naopak, na existujúce zmluvy by sa nové pravidlá 

aplikovali až po výslovnom súhlase strán s takýmto postupom.318 Ďalšie 

zasadanie Pracovnej skupiny II je naplánované na tohtoročnú jeseň. Môžeme 

teda s napätím očakávať, aký pokrok vo vzťahu k transparentnosti prinesie. 

Skupina na niekoľkých miestach vo svojej správe zdôraznila, že účelom 

mandátu, ktorým ju Komisia UNCITRAL poverila, je široké uplatnenie 

transparentnosti v investičnej arbitráži. Preto je, podľa názorov vyjadrených 
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v správe, žiadúce vypracovať všeobecne akceptovateľnú a jednoznačnú úpravu 

s cieľom podporiť otvorenosť konania.319 

 

3.5  Záverečné  komentáre  k pozícii  transparentnosti  

v investičnej  arbitráži 

 

Na tomto mieste by som pre úplnosť spomenula Tribunál pre nároky 

medzi Iránom a USA, ktorý je príslušný prejednávať nároky príslušníkov USA 

voči Iránu, nároky príslušníkov Iránu voči USA, a aj niektoré vzájomné nároky 

medzi Iránom a USA.320 Tribunál postupuje podľa modifikovaných 

Rozhodcovských pravidiel UNCITRAL.321 V zmysle článku 32, ods.5 

upraveného znenia pravidiel sú rozhodcovské rozsudky ako aj ostatné 

rozhodnutia tribunálu verejne prístupné.322 Na žiadosť strany konania však 

môže byť zverejnenie rozhodnutia alebo jeho časti zakázané. Aj v takomto 

prípade však tribunál zverejní revidovanú verziu rozhodnutia, teda verziu bez 

zverejnenia identity strán, ostatných identifikujúcich údajov, obchodného alebo 

vojenského tajomstva.323 Rozhodnutia tribunálu sú spravidla zverejňované 

v publikácii Iran-United States Claims Tribunal Reports, v periodikách Iranian 

Assets Litigation Reporter, Mealy´s Litigation Reports: Iranian Claims, v ILM, 

a konečne aj na stránkach tribunálu. Je teda zrejmé, že rozhodcovské konanie 

pred tribunálom vykazuje značnú mieru otvorenosti. 

  

Na rozdiel od súkromnoprávnej povahy obchodnej arbitráže, je 

v investičnej arbitráži z dôvodu účasti štátu prítomný verejný záujem, vďaka 

ktorému dochádza k modifikovaniu zásady dôvernosti konania. V sporoch 

z investícií dochádza k stretu medzi ochranou práv strán konania na jednej 

strane, a právom verejnosti na prístup k informáciám týkajúcich sa záležitostí 

štátu a verejnosti ako celku, na strane druhej. Vzniknutý konflikt je zrejme 
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možné vyriešiť jedine citlivým individuálnym prístupom rozhodcov v konkrétnom 

spore, za súčasného rešpektovania práv účastníkov konania a vyváženia 

záujmov strán a verejnosti. Vo svetle vyššie uvedeného je však zásada 

dôvernosti, v rozsahu obchodnej arbitráže, v investičnej arbitráži jednoducho 

neobhájiteľná.  

Jednou z otázok v súvislosti s účasťou štátu v sporoch z investícií je 

problém, kto bude štát v konaní reprezentovať.  Zástupcovia štátu sa totiž 

spravidla zodpovedajú a podávajú správy nadriadenému orgánu. Je 

samozrejmé, že čím viac osôb sa jednania zúčastní, tým väčšie bude riziko 

úniku informácií. Druhá strana má preto pádny dôvod na obavy.324 Ako však 

v tomto kontexte Hobér na základe svojej praxe rozhodcu uvádza, rozhodca 

toho sám v otázke zabezpečenia dôvernosti arbitráže mimo jednanie tribunálu 

veľa nezmôže.325 

Okrem toho narúšajú koncept dôvernosti konania pod rúškom verejného 

záujmu záujmové a nátlakové skupiny, mimovládne organizácie či rôzni 

aktivisti,326 dôkazom čoho je rozvíjajúca sa prax podaní tretích strán. Na prvý 

pohľad sa môže zdať, že účasť tretích strán v konaní je v zjavnom rozpore so 

základnými zásadami arbitráže. Avšak s ohľadom na neodškriepiteľný verejný 

záujem je vyššia miera angažovanosti verejnosti opodstatnená. 

Silným argumentom v prospech transparentnosti v investičnej arbitráži je 

nepochybne fakt, že prípadné pochybenie štátu alebo jeho orgánu v súvislosti s 

prehraným investičným sporom bude uhradené z verejných zdrojov, teda 

z peňaženiek daňových poplatníkov.327 

V súvislosti so zverejňovaním informácií o investičnej arbitráži býva často 

vyzdvihovaný prínos dostupných rozhodnutí pre arbitrážnu prax a náuku, o to 

viac, že hovoríme o oblasti rýchlo sa vyvíjajúcej a dynamickej.328 I keď 

v arbitráži neplatí doktrína záväzného precedensu, bolo by neuvážené 
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ignorovať minimálne nápomocný efekt existujúcej judikatúry v sfére investičnej 

arbitráže. 

Trend transparentnosti v investičnej arbitráži dospel do ešte jednej 

zaujímavej dimenzie. Stáva sa bežnou praxou, že kompletné verzie 

rozhodcovských rozsudkov sú rozširované prostredníctvom internetu v rámci 

komunít právnej vedy a rozhodcovskej praxe.329 Vznikajú špecializované fóra, 

kde si odborníci vymieňajú svoje skúsenosti a názory v predmetnej oblasti.330 

Tým v sfére investičnej arbitráže vzniká ďalší pilier podporujúci otvorenú 

diskusiu a transparentné konanie. 

  

V tejto kapitole som sa pokúsila vymenovať špecifické črty investičnej 

arbitráže a zároveň identifikovať dôvody, ktoré existujúce odlišnosti spôsobujú. 

Na základe poskytnutého rozboru rozhodnutí rozhodcovských tribunálov som 

chcela demonštrovať, akým smerom sa investičná arbitráž, predovšetkým 

v režime ICSID a NAFTA, uberá. Myslím, že trend k transparentnosti je v týchto 

typoch konania evidentný, a to hlavne v oblasti zverejňovania rozhodcovských 

rozsudkov a v praxi tribunálov povoľovať podania tretích strán. 

 Záverom by som chcela poukázať na už citované prehlásenie 

Investičného výboru OBSE. Výbor tu zdôraznil, že transparentnosť v investičnej 

arbitráži je žiadúca, a to hlavne v podobe zverejňovania rozhodcovských 

rozsudkov. Publikovanie údajov o priebehu a výsledku konania je, podľa názoru 

Výboru, prospešné pre účinné fungovanie a verejnú akceptáciu investičnej 

arbitráže. Takisto priespieva k vytváraniu stálej judikatúry. Na druhej strane 

však Výbor nezabudol upozorniť na ochranu dôverných a utajovaných 

skutočností a informácií.331 
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4.  Transparentnosť  v  medzinárodnej  obchodnej  

arbitráži 

 

 V tejto kapitole by som chcela prehľadne popísať relatívne nedávne 

zmeny prijaté v dvoch významných rozhodcovských pravidlách, ktoré sa však 

vo vzťahu k transparentnosti konania vybrali rôznymi smermi. Zmeny 

uskutočnené v prvom prípade podľa môjho názoru znázorňujú, i keď nepatrný, 

ale o to vzácnejší trend smerom k transparentnosti aj na poli medzinárodnej 

obchodnej arbitráže. Pre porovnanie, pravidlá analyzované ako druhé v poradí 

sú jasným dôkazom opačnej tendencie, teda posilňovania dôvernosti arbitráže. 

  

4.1  Rozhodcovské  pravidlá  Milánskeho  rozhodcovského  

súdu  pri  Milánskej  obchodnej  komore (CAM) 

 

 S účinnosťou od 1.1.2010 došlo k novelizácii Rozhodcovských pravidiel 

CAM. Vo vzťahu k obsahovému zameraniu tejto práce je významnou zmenou 

v prepracovanej verzii pravidiel ustanovenie čl. 8 nazvané Dôvernosť 

(Confidentiality). 

V zmysle čl. 8, ods.1 sú Milánsky rozhodcovský súd, strany sporu, 

rozhodcovský tribunál ako aj znalci, povinní zachovávať dôvernosť vo vzťahu 

k rozhodcovskému konaniu a rozsudku, s výnimkou v prípadoch, kedy musia 

byť informácie alebo rozsudok použité v záujme ochrany subjektívnych práv. 

 Verzia platná pred novelou, teda verzia pravidiel z roku 2004, však na 

rozdiel od novej úpravy v príslušnom čl. 8, ods.1 ukladala povinnosť dôvernosti 

len Rozhodcovskému súdu, tribunálu a znalcom. Vidíme teda, že súčasné 

znenie pravidiel rozšírilo aplikáciu tejto povinnosti aj na strany sporu, čo však 

zaiste nemôžeme považovať za krok smerom k zverejňovaniu detailov konania. 

Istý posun vo verzii 2010 je však badateľný vo výslovnom zakotvení výnimky zo 

zásady dôvernosti konania, v už spomínanom prípade ochrany subjektívnych 

práv. Pravidlá 2004 totiž žiadne obmedzenie dôvernosti konania neobsahovali. 
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Pre nás je však zaujímavé novelizované ustanovenie čl. 8, ods.2, ktoré 

oprávňuje Rozhodcovský súd zverejniť pre výskumné či vedecké účely 

rozsudok v anonymizovanej forme za predpokladu, že v priebehu konania ani 

jedna zo strán proti takému spôsobu zverejnenia nenamietne. Súd môže teda 

zverejniť revidovaný rozsudok bez identifikujúcich údajov bez nutnosti získať 

súhlas strán. Postačí, že ani jedna strana nebude voči zverejneniu 

prostestovať. Naopak, ak chcú strany sporu zverejneniu zabrániť, vyžaduje sa 

ich aktívne konanie. 

 Na druhej strane, čl. 8, ods.2 vo verzii 2004 len stroho stanovil, že 

Rozhodcovský súd môže rozsudok zverejniť len na základe vopred daného 

písomného súhlasu oboch strán. 

  

Myslím, že uvedená zmena je  s ohľadom na novú možnosť zverejňovať 

rozsudok v revidovanej podobe pre odborné účely jednoznačne zmenou 

v prospech transparentnosti a v prospech arbitrážnej teórie ako aj praxe. 

Zároveň koncepcia anonymizovaného rozsudku nenarušuje dôverný charakter 

celého konania, čo považujem za veľmi vnímavý prístup v záujme ochrany práv 

strán a za súčasného prínosu pre odbornú verejnosť. 

 Hoci novela explicitne rozšírila dôvernosť aj na strany sporu, čím 

dôvernosť konania posilnila, zakotvením výnimky z tejto zásady však vyšla 

v ústrety národným legislatívam, keďže k zverejneniu rozhodcovského rozsudku 

dochádza spravidla pred národným súdom v konaní o jeho zrušení alebo 

výkone.332 

 

4.2  Rozhodcovské  pravidlá  Medzinárodného  

rozhodcovského  súdu  pri  Medzinárodnej  obchodnej  komore 

(ICC) 

 

 Azda najaktuálnejšie znenie procesných pravidiel v oblasti 

medzinárodnej obchodnej arbitráže poskytuje v súčasnosti Medzinárodná 
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obchodná komora, a to vo svojich novelizovaných Rozhodcovských pravidlách 

(ďalej ako Pravidlá ICC) účinných od 1.1.2012.  

Pravidlá ICC neobsahujú výslovnú úpravu dôvernosti, aj napriek tomu je 

arbitráž pred Medzinárodnou obchodnou komorou považovaná za dôvernú. ICC 

sa vydalo cestou neregulovať dôvernosť vo svojich pravidlách, a to z dôvodu 

zrejmej nevynútiteľnosti tejto povinnosti. Ako sme mohli vidieť v prvej kapitole, 

tradičný status dôvernosti v obchodnej arbitráži bol narušený. Okrem toho je 

dôvernosť limitovaná množstvom výnimiek, a preto sa zakotvenie explicitnej 

úpravy dôvernosti zdá byť zbytočné. Pravidlá ICC teda ponechávajú úpravu 

predmetnej otázky na vôli strán a rozhodcovskom tribunále.333 

 Sekretariát ICC si však na dôvernosti striktne zakladá, čoho dôkazom je 

aj prax označovania jednotlivých konaní spisovým číslom a menom 

administrátora prípadu, nie menami účastníkov,334 čo je celkom bežné 

v investičnej arbitráži. I keď, ako už bolo spomenuté, Pravidlá ICC dôvernosť 

neupravujú, dôverný charakter činnosti Rozhodcovského súdu ako aj 

jednotlivých tribunálov môžeme vyvodiť z jeho Štatútu (Statutes of the ICA) 

a Interných pravidiel (Internal Rules of the ICA).335 

 Pravidlá ICC mlčia aj vo vzťahu k dôvernosti rozsudku. Z ustanovenia čl. 

34, ods.2 však môžeme dedukovať, že tribunál ich nezverejňuje. 

  

 S ohľadom na predmet mojej práce by som na tomto mieste spomenula 

azda najvýznamnejšiu zmenu, vo vzťahu k dôvernosti konania, uskutočnenú 

nedávnou novelou. 

 Aktuálne znenie Pravidiel ICC v čl. 22, ods.3 stanoví, že na základe 

žiadosti ktorejkoľvek zo strán sporu, môže rozhodcovský tribunál rozhodnutím 

upraviť otázky ohľadom dôvernosti konania ako aj iné záležitosti týkajúce sa 

arbitráže, a môže prijať opatrenia v záujme ochrany obchodného tajomstva 

alebo informácií dôvernej povahy. 

 Predchádzajúca verzia pravidiel z roku 1998 však predmetnú otázku 

upravovala odlišne. Čl. 20, ods.7 síce oprávňoval rozhodcovský tribunál 
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k prijatiu opatrení na ochranu obchodného tajomstva alebo informácií dôvernej 

povahy, strany však nemali žiadny nástroj, ako rozhodnutie tribunálu v tomto 

smere iniciovať a dôvernosť konania ovplyvniť. 

 Nová úprava, vďaka možnosti požiadať a vydanie predmetného 

rozhodnutia, stranám takýto nástroj poskytuje. Uskutočnená novela, myslím, 

jasne demonštruje, že Medzinárodná obchodná komora sa vydala jasnou, i keď 

opačnou cestou, cestou nezverejňovania detailov a informácií o arbitráži. 

 Na druhej strane však aj v prípade ICC arbitráže došlo v niekoľkých 

prípadoch k zverejneniu výňatkov z rozhodcovských rozsudkov 

v anonymizovanej podobe.336 

 

4.3  Dôvernosť  verzus  transparentnosť  v obchodnej  arbitráži  

 

 S ohľadom na vývoj v medzinárodnej arbitráži, nielen v obchodnej, kde 

došlo k narušeniu tradičného ponímania tohto konceptu, ale hlavne v arbitráži 

investičnej, kde sa ako legitímna požiadavka transparentnosti etabloval verejný 

záujem, už nemôžeme hovoriť o dôvernosti ako o samozrejmom či inherentnom 

atribúte rozhodcovského konania. 

 V dôsledku týchto zmien vo vzťahu k pozícii dôvernosti sa viaceré 

rozhodcovské inštitúcie rozhodli prepracovať svoje procesné pravidlá s cieľom 

jasne upraviť predmetnú problematiku. Preto do svojich úprav obsiahli výslovnú 

úpravu dôvernosti,337 alebo existujúci rozsah povinnosti dôvernosti spresnili či 

dokonca zväčšili. 

 I keď Pravidlá ICC neobsahujú ani dnes všeobecnú úpravu dôvernosti, 

jej ochranu posilnili vyššie zmieneným spôsobom, a síce tým, že stranám sporu 

dávajú k dispozícii nástroj, ako podľa ich potrieb a a na ich žiadosť dôvernosť 

v konaní upraviť.338 
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Na tomto mieste je, myslím, vhodné zmieniť sa o Rozhodcovských 

pravidlých WIPO (ďalej ako Pravidlá WIPO, 2002). Úprava dôvernosti v týchto 

pravidlách býva spravidla považovaná za úpravu komplexnú, najpodrobnejšiu 

a najucelenejšiu.339 To však vo svetle úlohy WIPO, ako organizácie 

presadzujúcej a poskytujúcej ochranu práv duševného vlastníctva, vyznieva 

takmer samozrejme.340 

 Pravidlá v čl. 52, ods.1, písm. a) pomerne rozsiahlo definujú pojem 

dôverná informácia a v ďalších odstavcoch predmetného článku upravujú 

možnosť strán sporu požiadať rozhodcovský tribunál o klasifikáciu konkrétnej 

informácie ako dôvernej. O takejto odôvodnenej žiadosti rozhoduje tribunál 

v zmysle čl. 52, ods.1, písm. c) individuálne a s ohľadom na újmu, ktorá by 

strane zverejnením predmetnej informácie môhla vzniknúť. Podľa čl. 52, ods.1, 

písm.d) môže dokonca tribunál, na žiadosť strany alebo z vlastnej iniciatívy, vo 

zvlášť zložitých prípadoch, ustanoviť akéhosi poradcu pre otázky dôvernosti 

(confidentiality advisor), ktorý potrebu utajiť predmetnú informáciu posúdi. 

 Celá časť VII pravidiel WIPO je venovaná povinnosti dodržiavať 

dôvernosť konania. Tá je koncipovaná široko a zahŕňa informácie o existencii 

sporu,341 dokumenty a dôkazné materiály predložené v priebehu konania,342 

ako aj rozhodcovský rozsudok.343 Pravidlá ukladajú uvedenú povinnosť nielen 

stranám, ale aj Arbitrážnemu a mediačnému centru WIPO a jednotlivých 

rozhodcom.344 

Úprava WIPO pripúšťa aj výnimky zo zásady dôvernosti, čím predsa len 

k nepatrnej transparentnosti WIPO arbitráže dochádza. Tieto výnimky sú však 

v duchu zabezpečenia maximálnej ochrany dôvernosti formulované relatívne 

úzko.345 Vo všeobecnosti ide o výnimky ako existencia zákonnej povinnosti údaj 

zverejniť, zverejnenie pred súdom v konaní o zrušení alebo výkone 

rozhodcovského rozsudku, zverejnenie pre účely ochrany alebo uplatnenia práv 

strany sporu voči tretím osobám, a súhlas strán. 
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Ďalší, i keď minimálny, prejav transparentnosti by sme mohli identifikovať 

v ustanovení čl. 76, písm. b) Pravidiel, ktorý oprávňuje Arbitrážne a mediačné 

centrum WIPO zverejniť v súvislosti so svojou činnosťou údaje 

o rozhodcovských konaniach vo forme súhrnej štatistickej správy, avšak pod 

podmienkou, že zverejnené informácie neumožnia identifikáciu účastníkov 

alebo detailov konania. 

 

Niektorí autori346 poukazujú na vplyv vývoja v investičnej arbitráži na 

zmeny v arbitráži obchodnej, a vice versa. Podľa ich názoru ovplyvnila 

investičná arbitráž svoj čisto súkromnoprávny náprotivok v procesných 

záležitostiach, aj v ponímaní dôvernosti. I keď medzi týmito dvoma typmi 

konania dochádza k hľadaniu akýchsi spoločných štandardov 

transparentnosti,347  berúc do úvahy povahu a účel obchodnej arbitráže, je 

nutné zdôrazniť, že otvorenosť konania v rozsahu arbitráže investičnej nie je v 

oblasti obchodnej arbitráže požadovaná. 

 Za viditeľný posun smerom k otvorenosti konania obchodnej arbitráže by 

sme mohli označiť tendenciu rozhodcovských inštitúcií umožniť zverejnenie 

rozhodcovského rozsudku so súhlasom strán, o to viac potom prax 

zverejňovania revidovaných rozsudkov bez nutného súhlasu strán, ako 

napríklad v prípade CAM arbitráže. Analyzovaná rozhodcovská inštitúcia teda 

chráni záujmy svojich klientov, avšak v prospech celej odbornej komunity 

umožňuje zverejnenie rozsudkov bez identifikujúcich údajov. 

 Práve prínos pre odbornú komunitu a prax býva obvyklým argumentom 

v prospech zverejňovania detailov arbitráže. Prívrženci tejto iniciatívy 

zdôrazňujú, že väčšia otvorenosť arbitráže môže posilniť dôveru v tento spôsob 

riešenia sporov, upevniť istotu a očakávania potenciálnych aktérov konania, 

pomôcť rozhodcom ale aj stranám,348 a v neposlednom rade zvýšiť 

predvídateľnosť rozhodovania.349 Navyše, podnietenie diskusie a výmeny 
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 BLACKABY, N. op. cit., s. 143; SMEUREANU, I. M. op. cit., s. 93. 
347

 SMEUREANU, I. M., op. cit., s. 93. 
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 Rozhodcom poslúži ako návod, vodítko pri rozhodovaní; stranám pri výbere rozhodcu či 
posudzovaní úspešnosti uplatnenia svojho nároku.  
349

 NOUSSIA, K. op. cit., s. 139. 
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názorov či skúseností medzi odborníkmi v sfére medzinárodnej arbitráže, je 

nepochybne osožné. 

 Za súčasného rešpektovania názorov prívržencov dôvernosti sa 

ideálnym kompromisom zdá byť zverejňovanie anonymizovaných rozhodnutí. 

Týmto spôsobom je zaistená ochrana záujmov a práv strán sporu, a zároveň 

prospešnosť pre odbornú verejnosť.  

 Okrem toho považujem za nutné pripomenúť, že vďaka súkromnoprávnej 

povahe obchodnej arbitráže dominuje tomutu typu konania zásada zmluvnej 

slobody a autonómie vôle strán. Preto sú strany sporu oprávnené upraviť si 

procesné otázky konania, vrátane dôvernosti či naopak transparentnosti, 

dohodou. K výslovnej úprave tejto otázky sú dokonca povzbudzované.350 

Všeobecne sa stranám doporučuje, aby k tvorbe príslušného zmluvného 

ustanovenia a jeho zneniu pristupovali dôsledne. Mali by si upraviť hlavne 

rozsah dôvernosti (typ informácií, okruh povinných osôb), rozsah a spôsob 

zverejňovania informácií (typ informácií, dôvody zverejnenia), a prípadne aj 

sankcie za porušenie dotyčného ustanovenia.351 Veľmi rozumne podľa mňa 

vyznieva zakotvenie zverejnenia informácií, dokumentov či rozhodnutí 

v anonymizovanej podobe, ako aj vyhradenie si práva revidovať pred 

zverejnením predmetný dokument a prípadne požadovať odstránenie v ňom 

obsiahnutých dôverných, citlivých či osobných údajov. 

 

 Pre úplnosť dodávam, že k porušeniu povinnosti dôvernosti vo vzťahu 

k obchodnej arbitráži dochádza spravidla pred národnými súdmi v konaní 

o zrušení alebo výkone rozhodcovského rozsudku, ale taktiež v rôznych 

prípadoch oznamovacej povinnosti obchodných spoločností voči svojim 

akcionárom, veriteľom, banke či poisťovni, a podobne.352 

 

  Na záver tejto kapitoly by som chcela zdôrazniť, že v medzinárodnej 

obchodnej arbitráži nedochádza k tak markantným prejavom transparentnosti 

konania ako v prípade arbitráže investičnej. Dôvodom tohto stavu je 

                                                 
350

 NOUSSIA, K. op. cit., s. 169; SMEUREANU, I. M., op. cit., s. 79. 
351

 NOUSSIA, K. op. cit., s. 169. 
352

 Podrobná diskusia pozri podkapitola 1.3, výminky z dôvernosti podľa NOUSSIA. 
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nepochybne odlišná povaha oboch typov konania, z ktorej vyplýva aj rozdielna 

možnosť strán utajenie či naopak zverejnenie informácií ovplyvniť. Vo vzťahu 

k obchodnej arbitráži musíme jednoducho uznať slobodnú voľbu strán podriadiť 

ich vzájomný spor neverejnému rozhodcovskému konaniu. Dôvody, ktoré strany 

k tomuto rozhodnutiu spravidla vedú sú snaha uchrániť existenciu sporu a jeho 

detaily pred zrakmi médií, senzáciechtivej verejnosti, pred konkurenciou či 

naopak klientelou. Jednoducho povedané, ide im o ochranu vlastného súkromia 

a reputácie. Navyše, aktéri obchodnej arbitráže, teda spravidla obchodnící, 

majú pochopiteľne enormný záujem udržať si v sfére svojej činnosti v záujme 

ďalšej spolupráce pokiaľ možno fungujúce a korektné vzťahy. 

 Myslím si, že želania a očakávania strán vo vzťahu k dôvernosti konania 

by preto mali byť rešpektované. Na druhej strane však stranám, súkromným 

subjektom, nič nebráni v tom, aby v záujme transparentnosti detaily arbitráže 

v súlade so zvolenými procesnými pravidlami či na základe vzájomnej dohody 

zverejnili. 
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Záver 
 

 V tejto práci som sa venovala problematike transparentnosti 

v medzinárodnej arbitráži. Snažila som sa identifikovať prejavy transparentnosti, 

dôvody, ktoré k požiadavke otvorenosti konania spravidla vedú, a popísať 

posun, ktorý v predmetnej oblasti nastal. 

 V pomerne obšírnom úvode som sa hneď na začiatku rozhodla 

poskytnúť historický exkurz do tajov vzniku a vývoja medzinárodnej arbitráže. 

Ďalej som sa pokúsila definovať medzinárodnú arbitráž, odlíšiť jej jednotlivé 

druhy a vymenovať ich špecifické črty. S cieľom vyhnúť sa možnému 

nedorozumeniu som sa snažila jasne vymedziť obsahový rozsah mojej práce. 

Zároveň som si v úvode určila cieľ a dotkla sa niektorých problémov, ktoré 

v súvislosti s mojou témou a jej spracovaním vyvstali. 

 Prvú kapitolu som venovala do určitej doby nespochybňovanej 

dôvernosti konania, ktorá bola považovaná za samozrejmú vlastnosť 

rozhodcovského konania. Ako však mal čitateľ možnosť vidieť, pozícia 

dôvernosti bola narušená, a to nielen rozhodovacou činnosťou súdov v rôznych 

častiach sveta, ale aj fragmentárnou, a navyše nie celkom jednotnou, úpravou 

tejto otázky v rozličných rozhodcovských pravidlách. Súčasný stav dôvernosti 

preto môžeme smelo označiť za nejasný a nejednoznačný. 

 V druhej kapitole som chcela v krátkosti poukázať na vzťah 

rozhodcovského konania a práva na spravodlivý proces, a na kompatibilitu 

arbitráže s príslušným čl. 6 Dohovoru ECHR. Poskytnutá ľudskoprávna 

perspektíva je podľa môjho názoru relevantná, a to nielen s ohľadom na 

katedru, v rámci ktorej som túto prácu vypracovala. 

 Tretia, asi najrozsiahlejšia kapitola, je venovaná investičnej arbitráži. V 

tomto type riešenia sporov totiž, ako sme si ukázali, v otázke transparentnosti 

dochádza k najviditeľnejším prejavom a posunom. Okrem toho som chcela 

pozornosť čitateľa upriamiť na významnú iniciatívu v tomto smere, a tou je 

aktuálne prebiehajúca príprava UNCITRAL pravidiel transparentnosti 

v investičnej arbitráži. 
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 Vo štvrtej kapitole som sa pokúsila načrtnúť, možno prekvapujúci, prienik 

transparentnosti aj do sféry čisto súkromnoprávnej obchodnej arbitráže. Na 

základe výsledkov uskutočneného rozboru rozhodcovských pravidiel niekoľkých 

inštitúcií som tu chcela demonštrovať odlišné tendencie vo vzťahu k požiadavke 

otvorenosti konania. Zároveň som sa snažila vysvetliť príčiny, ktoré 

uprednostnenie dôvernosti pred transparentnosťou v tomto type konania 

odôvodňujú. 

 

 Na tomto mieste by som chcela zopakovať, že zvolená téma je, podľa 

môjho názoru, podnetná, zaujímavá a dynamicky sa vyvíjajúca. Zároveň 

podotýkam, že nemám nereálne predstavy a som si vedomá toho, že moja 

práca pravdepodobne nič objavné, či šokujúco nové neprinesie. So všetkou 

skromnosťou však dúfam, že pre odbornú verejnosť poskytne prehľadný 

a komplexný základ vo vzťahu k danej problematike. 

 

V predkladanej práci som sa pokúsila systematicky a názorne ukázať, 

ako sa s postupom doby mení charakter medzinárodnej arbitráže. Od 

tradičného ponímania dôvernosti arbitráže sa dostávame k požiadavke 

transparentnosti. Medzi týmito zjavne protichodnými atribútmi dochádza 

prirodzene k stretu, ktorý je však možné v každom individuálnom prípade 

vyriešiť citlivým vyvažovaním konkurujúcich si princípov. Ktorý z nich preváži, je 

determinované hlavne typom rozhodcovského konania. 

V investičnej arbitráži je požiadavka transparentnosti z dôvodu účasti 

štátu, a z toho vyplývajúceho verejného záujmu, a s ním súvisiaceho práva na 

informácie opodstatnená, a preto aj výrazne presadzovaná. 

Na druhej strane v obchodnej arbitráži, je jednoznačné uprednostnenie 

dôvernej povahy konania pred otvorenosťou, s ohľadom na ochranu vyššie 

definovaných záujmov strán sporu, pochopiteľné. 

 

Pre ucelený obraz by som ešte chcela podotknúť, že v skutočnosti sú 

informácie o rozhodcovskom konaní v obehu predovšetkým v rámci profesných 

kruhov, zaoberajúcich sa arbitrážou. K ich zverejneniu teda vo väčšine prípadov 
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dochádza s cieľom vyvolať odbornú debatu o predmetnom probléme, popísať 

vývoj konkrétneho právneho inštitútu či zmenu právneho názoru.353 Detaily 

arbitráže ostávajú, až na pár výnimiek, bez povšimnutia verejnosti.354 

 

Na záver celej práce by som chcela povedať, že dôvernosť rovnako ako 

transparentnosť rozhodcovského konania majú svoje pre aj proti.355 

Jednoznačné vyváženie tohto vzťahu preto asi nie je možné. Budúcnosť však 

ukáže, akým smerom sa medzinárodná arbitráž vyberie. Tak ako tak, ostáva len 

dúfať, že budúci vývoj bude prebiehať v duchu rešpektovania základného účelu 

arbitráže, ktorým je vyriešenie sporu medzi stranami. 

Tu je však nutné upozorniť na riziko spojené s prílišným približovaním sa 

arbitráže súdnemu konaniu. Trend judicializácie arbitráže by totiž zbavil 

rozhodcovské konanie všetkých jeho výhod,356 akými sú relatívna rýchlosť, 

neformálnosť a dôvernosť. Nejde nesúhlasiť s tvrdením, že keby sa strany 

chceli so svojím sporom obrátiť na štátne súdy, môžu tak predsa urobiť.357 
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Zoznam  skratiek 
 

 

ACICA  Austrálske centrum pre medzinárodnú obchodnú arbitráž 

CAM   Milánsky rozhodcovský súd pri Milánskej obchodnej komore 

č.  číslo 

čl.  článok   

ECHR  Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd 

Ibid.  tamtiež 

ICA ICC Medzinárodný rozhodcovský súd pri Medzinárodnej obchodnej 

komore v Paríži 

ICDR AAA  Medzinárodné stredisko pre riešenie sporov Americkej arbitrážnej 

asociácie 

ICSID  Medzinárodné stredisko pre riešenie sporov z investícií 

ILM   International Legal Materials 

LCIA   Londýnsky medzinárodný rozhodcovský súd 

NAFTA  Severoamerická dohoda o voľnom obchode 

OBSE  Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

ods.  odstavec 

op. cit. opätovná citácia 

OSN   Organizácia spojených národov 

PCA   Stály arbitrážny dvor 

písm.  písmeno 

roč.   ročník 

s.   strana 

SIAC   Singapurské centrum medzinárodnej arbitráže 

Sb.  Sbírka zákonů ČR 

UNCITRAL  Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo 

v.   verzus / proti 

Zb.  Zbierka zákonov SR 

WIPO   Medzinárodná organizácia duševného vlastníctva 
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Transparentnosť  konania  v  medzinárodnej  arbitráži 

Zhrnutie 

 

 V tejto práci som sa venovala problematike transparentnosti konania 

v medzinárodnej arbitráži. Existujú rozličné typy medzinárodnej arbitráže, 

charakterizované rôznymi účastníkmi a prirodzene aj odlišnými črtami konania. 

Jednou z takýchto čŕt je, podľa môjho názoru, spomínaná transparentnosť 

konania. Pre účely tejto práce som sa rozhodla analyzovať pozíciu 

transparentnosti v dvoch hlavných oblastiach, v arbitráži investičnej 

a obchodnej, v tomto poradí. Z dôvodu len relatívne nedávneho vývoja 

konceptu transparentnosti v rozhodcovskom konaní, ostáva veľa otázok 

nezodpovedaných. Preto je situácia vo vzťahu k predmetu môjho výskumu 

nejednotná a nejasná. Cieľom mojej práce je popísať pozíciu transparentnosti 

v dvoch základných typoch medzinárodnej arbitráže, a identifikovať dôvody, 

ktoré v týchto typoch konania odlišné trendy vo vzťahu k predmetnej 

problematike opodstatňujú. 

 

 Predkladaná práca sa skladá z Úvodu, štyroch základných kapitol 

a Záveru. Kapitoly sa ďalej delia do podkapitol a oddielov. 

 V úvode je predstavená téma, definovaná príslušná terminológia 

a stanovený cieľ mojej práce. 

 Kapitola č. 1 sa venuje dôvernosti arbitráže, teda konceptu vo vzťahu 

k transparentnosti evidentne opačnému. Dôvernosť bola vždy považovaná za 

prirodzenú vlastnosť rozhodcovského konania. Avšak, v uplynulom období 

došlo k zmenám, ktoré jej pozíciu spochybnili. V tejto kapitole uskutočnená 

analýza vývoja ponímania dôvernosti v arbitráži je pre účely porozumenia 

vývoju transparentnosti nevyhnutná. 

 Pomerne stručná kapitola č. 2 skúma vzťah medzi rozhodcovským 

konaním, ktoré je spravidla neverejné, a právom na spravodlivý proces 

v zmysle čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Účelom 
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predmetného rozboru je dokázať, že arbitráž je so spomínaným základným 

právom kompatibilná. 

 Kapitola č. 3, azda najpodrobnejšia zo všetkých, sa venuje pozícii 

transparentnosti v medzinárodnej investičnej arbitráži. Vďaka prítomnosti 

verejného záujmu v tomto type konania, požíva práve investičná arbitráž vysokú 

úroveň transparentnosti. S ohľadom na vyššie uvedené je transparentnosť 

posudzovaná v rámci dvoch režimov investičnej arbitráže, a to v ICSID 

a NAFTA arbitráži. 

 Posledná kapitola č. 4 sa na rozdiel od tretej kapitoly, zameriava na 

zhodnotenie postavenia transparentnosti v medzinárodnej obchodnej arbitráži. 

Tu jednoducho požiadavka dôvernosti a záujmy strán prevážia nad snahami 

o sprístupnenie informácií o rozhodcovskom konaní medzi dvoma súkromnými 

subjektmi. 

 V závere som sa pokúsila zhrnúť výsledky môjho bádania, popísať vývoj 

ponímania konceptu transparentnosti a identifikovať k nemu vedúce dôvody. 
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Transparency  of  proceedings  in  international  

arbitration 

Summary 

 

 The purpose of my thesis is to explore the concept of transparency in 

international arbitration. There are different types of international arbitration, 

characterized by different participants and naturally distinct aspects of 

procedure. One of these aspects is, according to my opinion, the said 

transparency of the proceedings. For the purposes of this thesis, I have decided 

to analyze the position of transparency in two major areas, namely in 

investment arbitration and in commercial arbitration, respectively. As the 

concept of transparency in international arbitration is only recently developing, 

there is much to be resolved. Thus, the state of the affairs with respect to the 

subject matter of this thesis is ambiguous and misty. The aim of my research is 

to describe the position of transparency in two basic types of arbitration and 

identify the reasons for different trends in this respect. 

   

  The thesis is composed of an Introduction, four basic chapters and a 

Conclusion. Chapters are divided into subchapters and parts, respectively. 

  The Introduction presents the topic, defines relevant terminology and sets 

out the aim of my thesis. 

  Chapter One deals with the confidentiality of arbitration which is clearly 

opposite concept than that of the transparency. Confidentiality has always been 

considered as a natural feature of arbitration. However, this is not the case 

anymore. The development in respect of confidentiality, provided in this chapter, 

needs to be analyzed in order to understand the development in respect of 

transparency. 

  Relatively brief chapter Two examines the relation between the arbitral 

process, which is typically conducted in private, and the right to a fair trial as 

incorporated into Article 6 of The Convention for the Protection of Human Rights 
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and Fundamental Freedoms. The focus of this chapter is to demonstrate the 

compatibility of arbitration with the aforementioned human right. 

  Chapter Three, probably the most comprehensive one, provides an 

analysis of the position of transparency in international investment arbitration. 

Due to the existence of public interest in this type of proceedings, investment 

arbitration enjoys high level of  transparency. In this context, transparency is 

being examined within different regimes of investment arbitration, namely the 

ICSID and NAFTA arbitration.  

  Final chapter Four, as opposed to chapter Three, concentrates on 

considerations determining the position of transparency in international 

commercial arbitration. Here, the desired confidentiality of proceedings and the 

interests of parties simply prevail over tendency to promote publication of 

information with respect to arbitral process between private parties. 

  A Conclusion purports to summarize the outcomes of my research, 

describe the development of the concept of transparency and identify possible 

reasons for it. 

 


