
Nové trendy v mezinárodní obchodní arbitráži 

Shrnutí: 

Hlavním účelem diplomové práce je analyzovat dva významné trendy v mezinárodní 

arbitráži. Těmito trendy jsou (i) vliv moderních technologií na rozhodčí řízení a (ii) důvěrnost 

a její současný vývoj v návaznosti na zásadu implikované povinnosti důvěrnosti v rozhodčím 

řízení. Hlavním nástrojem pro výzkum těchto trendů bylo porovnání v současné době 

aktualizovaných znění rozhodčích pravidel, se zněními původními (Rozhodčí pravidla 

UNCITRAL, Rozhodčí pravidla ICC, Rozhodčí pravidla SCC a Rozhodčí pravidla CAM) a 

sledování změn, kterých tato pravidla doznala. Dalšími zdroji, ze kterých jsem čerpal, byla 

rozhodčí pravidla některých dalších rozhodčích soudů, odborné publikace a také e-mailová 

komunikace s představiteli sledovaných rozhodčích soudů. 

Diplomová práce se skládá ze tří hlavních kapitol. V první kapitole shrnuji současné 

aktualizace sledovaných rozhodčích řízení, aniž bych uváděl jakékoliv závěry. 

V druhé kapitole popisuji vliv moderních technologií na rozhodčí řízení. Kapitola se 

skládá ze čtyř částí. V první části představuji pojem online arbitráže a možné nejasnosti 

spojené s tímto pojmem. Druhá část se zaměřuje na jednotlivé části rozhodčího řízení a 

detailně analyzuje, jak jsou tyto části ovlivněny moderními technologiemi nejen ve 

sledovaných rozhodčích pravidlech, ale i v některých dalších rozhodčích pravidlech. Taktéž 

sleduji názory odborné veřejnosti na jednotlivé problémy a v závěru oddílů navrhuji možná 

řešení nalezených problémů. Třetí část sleduje vybrané zvláštní druhy rozhodčího řízení, které 

se vyskytují především v souvislosti s kyberprostorem. Jedná se o nezávaznou arbitráž a spory 

o doménová jména. Poslední část sumarizuje závěry učiněné v předchozích částech, shrnuje, 

co vlastně online arbitráž znamená a jak by měly být řešeny nejzásadnější problémy s ní 

spojené. V rámci druhé kapitoly jsem se také zabýval souladem navrhovaných řešení s New 

Yorskou úmluvou. 

Třetí kapitola se zaměřuje na téma implikované povinnosti důvěrnosti v mezinárodní 

arbitráži a je rozdělena do šesti částí. První část popisuje rozdíly mezi důvěrností a 

neveřejností řízení. Druhá část stručně shrnuje historický vývoj implikované povinnosti 

důvěrnosti. Třetí část uvádí úpravy, které byly provedeny ve sledovaných rozhodčích 

pravidlech s ohledem na důvěrnost řízení. Čtvrtá část sleduje, jakým způsobem je důvěrnost 

upravena v jednotlivých stadiích rozhodčího řízení. Pátá část představuje rozhodnutí 



národních soudů, která se věnují implikované povinnosti důvěrnosti. Šestá část shrnuje 

pozorované změny a uvádí rady, jak strany mohou zachovat své řízení důvěrným. 

Závěry jsou představeny v poslední kapitole. V diplomové práci jsem popsal aktuální 

změny ve sledovaných pravidlech a předpověděl možný budoucí vývoj. Dále jsem se věnoval 

hlavním problémům vyskytujícím se v souvislosti s těmito změnami, prezentoval názory 

předních autorů odborné literatury a taktéž svoje názory a navrhl vhodné způsoby, jak se 

těmto problémům vyhnout. 

 


