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Úvod 

Arbitrážní neboli rozhodčí řízení1 je v současné době oblíbeným způsobem 

řešení sporů jak v mezinárodním měřítku, tak na národní úrovni. Zatímco v případě 

sporů bez mezinárodního aspektu bohužel rozhodčí řízení trpí špatnou pověstí, která je 

způsobena především zneužíváním rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách, 

v případě mezinárodních B2B smluv se jedná o velice efektivní a oblíbený způsob 

řešení sporů z takových smluv vznikajících. Mezinárodní rozhodčí řízení tak spolu 

s mezinárodním obchodem prochází prudkým vývojem a musí neustále reagovat na 

nové podměty a požadavky. 

Popis práce 

Vzhledem k neustálému rychlému vývoji v oblasti rozhodčího řízení by se dalo 

identifikovat takové množství nových trendů, že i jen zběžné popsání každého z nich by 

výrazně přesáhlo rozsah diplomové práce. Z tohoto důvodu jsem zvolil dva významné 

současné trendy v mezinárodní obchodní arbitráži, kterým se budu v diplomové práci 

věnovat. 

Prvním trendem je vliv moderních technologií na rozhodčí řízení. Druhým 

změna v chápání důvěrnosti mezinárodního rozhodčího řízení. Oba tyto trendy jsou 

vzhledem k jejich vysoké aktuálnosti poměrně obsáhle popsány zahraniční literaturou. 

Na druhou stranu, v českém prostředí se problematice detailněji nevěnuje žádná 

monografie a odborné články na zvolená témata vycházejí spíše výjimečně. Jedním 

z důvodů pro zvolení tohoto tématu tak bylo i představení dané problematiky české 

odborné veřejnosti. 

Cíl práce a použité metody 

Cílem práce je popsat vybrané nové trendy v rozhodčím řízení a zjistit, jak jsou 

tyto trendy reflektovány v jednotlivých rozhodčích předpisech a jak rozhodčí soudy 

přistupují k těmto trendům z praktického hlediska. V jednotlivých kapitolách popíši, jak 

tyto trendy ovlivňují celé rozhodčí řízení od uzavření rozhodčí doložky až po případný 

                                                 

1 V rámci diplomové práce budu používat pojmy rozhodčí a arbitrážní jako synonyma. 
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výkon rozhodčího nálezu. Dále analyzuji hlavní problémy vyskytující se v souvislosti 

s těmito trendy a doporučím vhodná řešení těchto problémů. Zaměřím se také na 

případné kolize těchto trendů s New Yorskou úmluvou o výkonu cizích rozhodčích 

nálezů (dále jen „New Yorská úmluva“). 

 Hlavním nástrojem pro sledování vývoje zvolených trendů bude (i) porovnání 

různých znění rozhodčích pravidel několika předních evropských rozhodčích institucí. 

Úprava obsažená v následujících předpisech bude zohledněna v rámci každé kapitoly, 

popřípadě bude zmíněno, že sledovaná rozhodčí pravidla relevantní úpravu neobsahují a 

z jakého důvodu. Rozhodujícím aspektem pro výběr sledovaných rozhodčích pravidel 

byla jejich oblíbenost pro řešení rozhodčích sporů2 a vzhledem k potřebě sledovat 

nejnovější trendy také rok jejich poslední revize. Z tohoto důvodu jsem zvolil Rozhodčí 

pravidla vypracovaná Komisí Organizace spojených národů pro mezinárodní obchodní 

právo (dále jen „Rozhodčí pravidla UNCITRAL“) vzhledem k jejich vysoké oblíbenosti 

pro řešení ad-hoc sporů a revizi v roce 2010. Z institucionálních pravidel jsem vybral 

Pravidla rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory (dále jen „Rozhodčí pravidla 

ICC“) a Rozhodčí pravidla Arbitrážního soudu působícího při Stockholmské obchodní 

komoře (dále jen „Rozhodčí pravidla SCC“). Posledními hlavními sledovanými 

pravidly budou Rozhodčí pravidla Milánského rozhodčího soudu působícího při 

Milánské obchodní komoře (dále jen „Rozhodčí pravidla CAM“), taktéž vzhledem 

k jejich aktuální revizi. Jako hlavní zdroj nebudu používat Rozhodčí pravidla 

Londýnského soudu mezinárodní arbitráže vzhledem ke skutečnosti, že jejich poslední 

revize proběhla v roce 1998. Taktéž mimoevropským rozhodčím soudům se budu 

věnovat pouze v určitých případech a jejich rozhodčí pravidla nebudou primárním 

zdrojem pro účely diplomové práce. 

Protože ovšem sledovaná rozhodčí pravidla v určitých případech neposkytují 

uspokojivou úpravu, z důvodu komplexního zpracování zvoleného tématu použiji taktéž 

určité další zdroje, pokud tyto skýtají důležité či inspirativní informace. Těmito zdroji 

budou (ii) některá další rozhodčí pravidla, (iii) přehled názorů předních autorů odborné 

                                                 

2 Posouzeno dle počtu zahájených řízení mezi lety 1993 – 2007 viz BORN, Gary B. 

International Commercial Arbitration. 3rd edition. Alphen aan den Rijn (Nizozemsko) : Kluwer Law 

International, 2009, s. 70. ISBN 9041127593, ISBN 9789041127594. 
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literatury na danou problematiku a (iv) přehled rozhodnutí národních soudů 

ovlivňujících vývoj ve sledovaných oblastech. 
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1. Přehled relevantních předpisů 

Jelikož jedním z nástrojů pro popsání současných změn v mezinárodní obchodní 

arbitráži bude porovnávání znění rozhodčích pravidel a sledování vývoje, kterým tato 

pravidla prošla při přijímání nových znění, považuji za vhodné v úvodu své práce 

představit předpisy použité v diplomové práci a jejich současný vývoj. 

V posledních několika letech bylo aktualizováno velké množství rozhodčích 

pravidel předních rozhodčích soudů a taktéž Rozhodčí pravidla UNCITRAL, kterými se 

řídí velké množství ad-hoc řízení. 

Některá z těchto pravidel, jako například Rozhodčí pravidla SCC, byla v 

minulosti revidována v pravidelných a poměrně krátkých intervalech. Rozdíly mezi 

jednotlivými zněními tak nemusí být nijak výrazné. Ovšem na počátku druhého 

desetiletí 21. století byla rovněž revidována některá významná rozhodčí pravidla, která 

zůstávala v téměř neměnné podobě po více než deset let, jako například Rozhodčí 

pravidla ICC, popřípadě dokonce více než 30 let, jak tomu bylo v případě Rozhodčích 

pravidel UNCITRAL. 

Právě potřeba reflektovat aktuální trendy v mezinárodní arbitráži byla hlavním 

impulzem k revizi těchto důležitých předpisů. Z tohoto důvodu považuji rozhodčí 

pravidla společně s vědeckou literaturou za významný zdroj pro výzkum v oblasti 

rozhodčího řízení. Porovnání předchozích variant pravidel a nových znění, která byla v 

současné době publikována, tak bude v mé diplomové práci důležitým zdrojem pro 

popis současných trendů v mezinárodní obchodní arbitráži. 

V celém textu diplomové práce budu z důvodu přehlednosti používat obecně 

uznávané zkrácené názvy rozhodčích pravidel.3 Případné uvedení letopočtu za zkrácený 

název pravidel označuje znění pravidel účinné od příslušného roku. V případě 

neuvedení roku se jedná o aktuální verzi rozhodčích pravidel. 

                                                 

3 Pro plné názvy rozhodčích pravidel viz Seznam zkrácených názvů použitých rozhodčích 

předpisů, nezávazných pravidel a mezinárodních smluv. 
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1.1. Rozhodčí pravidla vypracovaná Komisí Organizace spojených národů pro 

mezinárodní obchodní právo 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL jsou obecně používanými pravidly pro ad-hoc 

rozhodčí řízení,4 ale v určitých případech jsou používána i jako předloha pro pravidla 

rozhodčích soudů.5 Pravidla UNCITRAL byla poprvé představena 28. května 1976 a po 

více než 30 let nebyla revidována i přes skutečnost, že budoucí úprava pravidel byla 

pravidly předvídána již v době jejich psaní. Tento závěr je možno učinit ze znění textu 

modelové rozhodčí doložky obsaženém v prvním článku pravidel. Modelová rozhodčí 

doložka uváděla, že spory budou řešeny arbitráží dle pravidel UNCITRAL účinných v 

době uzavření rozhodčí doložky.6 

I přesto přípravy na první změnu rozhodčích pravidel začaly až v roce 2006. 

Přípravné práce byly zahájeny v rámci 45. setkání pracovní skupiny zabývající se 

arbitráží a smírčím řízením konané mezi 11. a 15. zářím 2006 ve Vídni. Následující 

pracovní skupiny, tedy 46. až 52., konané v průběhu následujících 4 let, se zabývaly 

potřebnou revizí více než 30 let starých rozhodčích pravidel.7 

Nová rozhodčí pravidla byla přijata komisí OSN pro mezinárodní obchodní 

právo dne 29. června 2010 s účinností od 15. srpna 2010.8 

1.2. Pravidla rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory 

Rozhodčí soud Mezinárodní obchodní komory v Paříži je v současné době 

„celosvětově uznávanou autoritou a jakousi mekkou řešení sporů v mezinárodním 

                                                 

4 BORN, Gary B. International Commercial Arbitration. 3rd edition. Alphen aan den Rijn 

(Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2009, s. 150. ISBN 9041127593, ISBN 9789041127594. 

5 Takovými pravidly jsou například rozhodčí pravidla Káhirského centra pro mezinárodní 

obchodní arbitráž. Káhirské centrum pro mezinárodní obchodní arbitráž přijalo Rozhodčí pravidla 

UNCITRAL 1976 pouze s drobnými změnami. Viz <http://www.crcica.org.eg/arbitration_rules.html>. 

6 Rozhodčí pravidla UNCITRAL 1976 ust. čl. 1 Modelová rozhodčí doložka. 

7 Závěry pracovních skupin UNCITRAL jsou k dispozici na <http://www.uncitral.org/uncitral/en 

/commission/working_groups/2Arbitration.html>. 

8 Rozhodčí pravidla UNCITRAL 1976 ust. čl. 1 odst. 2. 



6 

 

obchodním styku pomocí rozhodčího řízení“.9 Rozhodčí pravidla ICC tak mohou být 

považována za nejvýznamnější institucionální pravidla používaná v mezinárodní 

obchodní arbitráži. 

Rozhodčí pravidla ICC byla taktéž v současné době revidována. Komise pro 

revizi rozhodčích pravidel byla ustanovena v říjnu 2008 a skládala se ze 175 členů ze 41 

různých zemí.10 Předchozí rozhodčí pravidla platná od 1. ledna 1998 tak budou 

nahrazena novými pravidly účinnými od 1. ledna 2012. Konečné znění nových pravidel 

bylo představeno veřejnosti 12. září 2011. 

1.3. Rozhodčí pravidla Arbitrážního soudu působícího při Stockholmské 

obchodní komoře 

Další významnou institucí, která v současné době představila nová rozhodčí 

pravidla, je Arbitrážní soud působící při Stockholmské obchodní komoře. V tomto 

případě se nejednalo o revizi po dlouhém časovém úseku, jak tomu bylo v předchozích 

dvou případech. Stockholmská obchodní komora představila poslední znění svých 

rozhodčích pravidel s účinností od 1. ledna 2010. Tato pravidla nahradila předchozí 

znění účinné od 1. ledna 2007. Do roku 2007 byla v účinnosti rozhodčí pravidla ze dne 

1. dubna 1999. 

1.4. Rozhodčí pravidla Milánského rozhodčího soudu působícího při Milánské 

obchodní komoře 

Posledním rozhodčím soudem, jehož pravidla budou sloužit jako zdroj informací 

pro vyhodnocení nových trendů v mezinárodní arbitráži, je Milánský rozhodčí soud 

působící při Milánské obchodní komoře. Ten je další významnou institucí, která 

v poslední době publikovala nová rozhodčí pravidla. Rozhodčí pravidla CAM 2010 jsou 

účinná od 1. ledna 2010 a nahradila původní rozhodčí pravidla z roku 2004. 

                                                 

9 BĚLOHLÁVEK, Alexander J.; KALLA, Petr. Nové směry v rozhodčím řízení a při řešení 

sporů z mezinárodního obchodního styku. Právní rádce. 2004, 2, s. 5. 

10 International Chamber of Commerce [online]. [cit. 2011-11-19]. Task Force on the Revision 

of the ICC Rules of Arbitration. Dostupné z WWW: <http://www.iccwbo.org/policy/arbitration/id28796 

/index.html>. 
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2. Použití informačních technologií v mezinárodní obchodní arbitráži 

V druhé polovině 90. let 20. století doznalo využívání elektronických prostředků 

pro komunikaci značného rozmachu.11 Stejně jako ovlivnily informační technologie 

ostatní aspekty života lidí, ovlivnily i způsoby, jakými se řeší spory. I přesto, že i státní 

soudy se snaží využít všech výhod moderních technologií k usnadnění a zrychlení 

řízení, například elektronizací podání a doručování12 či zveřejňováním informací o 

řízení pomocí internetu,13 rozhodčí soudy budou pravděpodobně ve využití 

informačních technologií vždy o krok napřed před národními soudy. 

Rychlejší modernizace rozhodčího řízení je dána především tím, že účastníky 

rozhodčího řízení jsou často mezinárodní korporace, které mají přístup k 

nejmodernějším technologiím. Dalším důvodem jsou vysoké nároky klientů rozhodčích 

soudů na rychlost a efektivitu a často také větší vhodnost online rozhodčího řízení pro 

některé druhy sporů. Jedná se především o spory o doménová jména nebo spory z 

obchodů uzavřených prostřednictvím internetu.14 

2.1. Nejasnost pojmu online arbitráž 

V nadpisu kapitoly jsem záměrně nepoužil pojem „online arbitráž“ používaný 

běžně v článcích na toto téma. Učinil jsem tak z důvodu pojmové nejasnosti tohoto 

slovního spojení. 

Arbitrážní řízení není jediným druhem řešení sporů, který byl ovlivněn nástupem 

moderních technologií. Pod obecnějším pojmem Online způsoby řešení sporů / Způsoby 

řešení online sporů (Online Dispute Resolution neboli zkráceně ODR) se skrývají 

vlastně standardní Alternativní způsoby řešení sporů (Alternative Dispute Resolution 

neboli zkráceně ADR) upravené pro online prostředí. Přesná definice online arbitráže či 

všech ODR je však problematická. Zatímco někteří autoři přistupují k ODR sporům 

                                                 

11 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Rozhodčí řízení on line. Právní rozhledy. 2004, 12, s. 473. 

12 Ohledně úpravy v České republice viz zákon č. 300/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

13 V České republice webová aplikace infosoud.cz. 

14 HERBOCZKOVÁ, Jana. Některé otázky týkající se rozhodčího řízení vedeného online. 

Právní rozhledy. 2009, 9, s. 318. 
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jako ke sporům, které v online prostředí jak vznikly, tak jsou řešeny,15 dle názoru jiných 

znamená ODR jakýkoliv proces, „kdy jsou spory v zásadě řešeny (skrze negociaci, 

mediaci, smírčí řízení, rozhodčí řízení či jejich kombinaci) prostřednictvím 

elektronických sítí, jakými je například internet“.16 Takovou běžnou arbitráž ovlivněnou 

elektronickými prostředky označuje kupříkladu A. Ortiz jako „elektronickou arbitráž“.17  

Výše uvedená nejasnost se dá taktéž ilustrovat tak, že se pokusíme přeložit ODR 

do českého jazyka. Pojem je totiž možné přeložit jednak jako „řešení online sporů“, 

jednak jako „řešení sporů online“. 

Ovšem i v případě, že přijmeme závěr, že online arbitráž je jakýkoliv spor 

řešený skrze elektronické sítě, měli bychom si položit otázku - jaký stupeň elektronizace 

je nutný, aby se dalo již hovořit o online řízení? L. Bygrave specifikuje online arbitráž 

jako spor „v zásadě“ (substantially) řešený skrze elektronické sítě.18 Podobně 

specifikuje online arbitráž S. Kallel, když ji popisuje jako řízení, ve kterém strany 

komunikují s rozhodcem a podávají své dokumenty, důkazy a argumenty elektronicky.19 

Z českých autorů odborné literatury A. Bělohlávek specifikuje online rozhodčí řízení 

jako „způsob podpory používání elektronických komunikací v celém procesu řízení, od 

podání žaloby (návrhu/žádosti o projednání sporu), přes dokazování, až po rozhodnutí 

věci a doručení rozhodnutí stranám sporu.“20 

                                                 

15 KALLEL, Sami. Online Arbitration. Journal of International Arbitration. 2008, Volume 25 

Issue 3, s. 345. 

16 BYGRAVE, Lee A. Online dispute resolution : What it means for consumers. Paper 

presented at a conference entitled ‘Domain Name Systems and Internet Governance’ organised by the 

Baker & McKenzie Cyberspace Law and Policy Centre in conjunction with the Continuing Legal 

Education programme of University of NSW, Grace Hotel, Sydney, 7 May 2002 [online]. 2002, [cit. 2011-

11-09]. Dostupný z WWW: <http://folk.uio.no/lee/oldpage/articles/Bygrave_ODR.pdf>. s. 2. 

17 ORTIZ, Alejandro López. Arbitration and IT. Arbitration International. 2005, Volume 21 

Issue 3, s. 349. 

18 Op. cit. sub 16. 

19 Op. cit. sub 15. 

20 Op. cit. sub 11. 
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2.2. Vliv informačních technologií na jednotlivé fáze rozhodčího řízení 

Právě pro výše uvedenou pojmovou nejasnost se ve své diplomové práci budu 

věnovat celkovému vlivu informačních technologií na rozhodčí řízení a to u všech 

sporů, nezávisle na tom, zda vznikly v běžném světě, nebo v kyberprostoru. 

Z koncepčního hlediska se tématu budu věnovat dle jednotlivých stadií relevantních pro 

rozhodčí řízení, od uzavření rozhodčí doložky až po případný výkon rozhodčího nálezu. 

Pro každé stadium uvedu přehled současné úpravy sledovaných předpisů, jejich vývoje 

a názor odborné veřejnosti na tuto otázku. V určitých případech uvedu taktéž stručný 

přehled úpravy v dalších rozhodčích pravidlech nebo v národních předpisech. 

Taktéž se budu věnovat některým specifickým druhům rozhodčího řízení, které 

se objevily právě v souvislosti s vývojem informačních technologií. Jedná se o 

nezávaznou online arbitráž a spory týkající se doménových jmen. 

2.2.1. Uzavření elektronické rozhodčí doložky 

Prvním okamžikem v jednání stran relevantním pro rozhodčí řízení je uzavření 

rozhodčí doložky. Uzavření platné rozhodčí doložky je klíčovou otázkou pro celé 

rozhodčí řízení a pro vykonatelnost rozhodčího nálezu. Tato otázka je obzvláště ožehavá 

v případě uzavírání rozhodčí doložky elektronickou cestou, protože příslušné předpisy 

často na tuto možnost nepamatují. 

V úvodu považuji za podstatné odpovědět na otázku, co je to elektronická 

rozhodčí doložka a jaké jsou její náležitosti. Dle J. Herboczkové je možné za 

elektronickou rozhodčí doložku označit (i) dohodu, dle které budou strany řešit spory 

v rozhodčím řízení vedeném elektronicky. Tato dohoda může být uzavřena jak 

v papírové formě, tak prostředky elektronické komunikace. Druhým významem může 

být, že se jedná (ii) výhradně o rozhodčí doložky uzavřené elektronicky, v nichž se 

strany zavázaly řešit své spory v rozhodčím řízení, ať už běžném, či vedeném 

prostřednictvím elektronických prostředků.21 Obě varianty ve svém článku pozoruje 

                                                 

21 HERBOCZKOVÁ, Jana. Některé otázky týkající se rozhodčího řízení vedeného online. 

Právní rozhledy. 2009, 9, s. 319. 
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také Hong-Lin Yu.22 

Na rozdíl od J. Herboczkové se ve své práci budu věnovat výhradně rozhodčím 

doložkám uzavřeným prostřednictvím elektronických prostředků. Případ, kdy si strany 

(třeba i písemně) zvolí řešit svůj spor v rozhodčím řízení, které je vedeno 

prostřednictvím internetu, nepovažuji v souvislosti s platností rozhodčí doložky za 

problematický. Strany si mohou vybrat pravidla, která upraví průběh rozhodčího řízení 

až do rozsahu, jaký dovolí právo státu, kde se bude rozhodčí řízení konat (tzv. „lex fori 

doktrína“).23 Každopádně, „většina vyvinutých národních arbitrážních předpisů 

neupravuje arbitrážní řízení v přílišném detailu, ale naopak nechává úpravu téměř zcela 

na smluvních stranách“.24  

Pro platnost rozhodčí doložky je nejpodstatnější její forma. Protože rozhodčí 

pravidla řeší pouze procesní otázky vyvstávající od okamžiku zahájení rozhodčího 

řízení, okamžik uzavření rozhodčí doložky není upraven v žádných sledovaných 

rozhodčích pravidlech. Z tohoto důvodu se v následujících kapitolách budu věnovat 

předpisům popisujícím náležitosti rozhodčí doložky a jejich komptabilitě s uzavíráním 

rozhodčí doložky pomocí elektronických prostředků. 

2.2.1.1. New Yorská úmluva 

New Yorská úmluva inkorporovaná do českého práva Vyhláškou 74/1959 Sb. ze 

dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů je 

nejvýznamnějším instrumentem pro mezinárodní obchodní arbitráž. „Obecně řečeno, 

hlavní výhodou arbitráže před běžným soudním sporem jakožto nástrojem pro řešení 

přeshraničních obchodních sporů je stupeň jistoty pro strany sporu, že nález bude 

                                                 

22 YU, Hong-Lin; NASIR, Motassem. Can Online Arbitration Exist Within the Traditional 

Arbitration Framework?. Journal of International Arbitration. 2003, Volume 20 Isuue 5, s. 458. 

23 BÜHRING-UHLE, Christian; KIRCHHOFF, Lars; SCHERER, Mathias. Arbitration and 

Mediation in International Business. 2nd edition. Alphen aan den Rijn (Nizozemsko) : Kluwer Law 

International, 2006. Chapter 2 - Background, Legal and Institutional Framework, s. 33. 

ISBN 9041122567, ISBN 978-9041122568. 

24 BORN, Gary B. International Commercial Arbitration. 3rd edition. Alphen aan den Rijn 

(Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2009, s. 1241. ISBN 9041127593, ISBN 9789041127594.  
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uznatelný a vykonatelný téměř kdekoliv na světě.“25 

Aktuální úprava 

Je tak pochopitelné, že pro strany uzavírající rozhodčí doložku je podstatné, aby 

výsledek rozhodčího řízení byl vykonatelný podle New Yorské úmluvy. New Yorská 

úmluva v ustanovení článku II stanovuje jako náležitost pro uznatelnost rozhodčí 

doložky její písemnou formu. V druhém odstavci pak New Yorská úmluva konkretizuje, 

co se touto písemnou formou rozumí. „Pojem písemná dohoda zahrnuje rozhodčí 

doložku ve smlouvě nebo rozhodčí smlouvu, podepsanou stranami nebo obsaženou ve 

výměně dopisů nebo telegramů.“ Právě podmínka písemnosti působí v současné době 

nejvíce problémů. Je samozřejmé, že navrhovatelé New Yorské úmluvy nemohli 

předvídat v 50. letech 20. století možnost uzavírání smluv skrze prostředky elektronické 

komunikace.26 

Zastaralosti New Yorské úmluvy, která nebyla více než 50 let aktualizována, si 

všímají autoři odborné literatury, národní soudy a také samozřejmě UNCITRAL. 

Výklad národními soudy 

„Soudy ve smluvních státech vynaložily značné úsilí, aby adaptovaly 

interpretaci článku II na měnící se potřeby mezinárodního obchodu, což ovšem vyústilo 

v nedostatek jednotnosti, jelikož interpretace se liší stát od státu.“27 UNCITRAL na toto 

téma zveřejnil analýzu jednotlivých soudních rozhodnutí,28 která dobře ilustruje různé 

                                                 

25 KRONKE, Herbert. Introduction: The New York Convention Fifty Years on: Overview and 

Assessment. In Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards : A Global Commentary on the 

New York Convention. KRONKE, Herbet; NACIMIENTO, Patricia; et al. (ed). Alphen aan den Rijn 

(Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2010, s. 3. ISBN 9041123563, ISBN 978-9041123565. 

26 Historickou zajímavostí je, že původní Ženevský protokol o Arbitrážních doložkách z roku 

1923, který New Yorské úmluvě předcházel, podmínku písemnosti nevyžadoval. Bylo tedy otázkou 

národních přepisů, jak upraví formu rozhodčí doložky. 

27 SCHRAMM, Dorothee; GEISINGER, Elliott; PINSOLLE, Philippe. Article II. In KRONKE, 

Herbert, et al. Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards : A Global Commentary on the 

New York Convention. Alphen aan den Rijn (Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2010, s. 40. ISBN 

9041123563, ISBN 978-9041123565. 

28 United Nations Commission on International Trade Law Working Group II (Arbitration). 
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interpretace dávané ustanovení článku II New Yorské úmluvy národními soudy. Dle 

analýzy však většina soudů v obecné rovině přijala závěr, že nové prostředky 

komunikace splňují formální požadavky písemnosti. Výjimkou citovanou ve výše 

uvedené UNCITRAL analýze bylo rozhodnutí pocházející od norského 

Hålogalandského odvolacího soudu, který uzavřel, že „výměna e-mailů (…) nesplnila 

základní požadavky právní ochrany ustanovené (New Yorskou) Úmluvou“.29 

Nezávazné stanovisko UNCITRAL – princip funkční ekvivalence 

UNCITRAL z tohoto důvodu v roce 2006 zveřejnil nezávazné stanovisko 

ohledně interpretace problematických ustanovení. V tomto stanovisku výslovně 

doporučil, aby „ust. čl. II odst. 2 New Yorské úmluvy (…) bylo aplikováno zohledňujíc 

fakt, že okolnosti vyjmenované v tomto odstavci nejsou vyčerpávající.“30 Takový závěr 

je založen na principu funkční ekvivalence. Princip funkční ekvivalence je dále možné 

nalézt v Modelovém zákoně UNCITRAL o elektronickém obchodě, který uvádí, že 

„právní účinek, platnost, či vykonatelnost informace nesmí být odepřeny jen na základě 

skutečnosti, že je ve formě datové zprávy.“31 Zásada funkční ekvivalence je taktéž 

zakotvena v předpisech Evropské unie.32 

                                                                                                                                               

Article II(2) of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New 

York, 1958) : Note by the Secretariat. A/CN.9/WG.II/WP.139 [online]. 23-27 January 2006, Forty-fourth 

session, [cit. 2011-11-10]. Dostupný z WWW: <http://www.brownwelsh.com/Archive/V0591212.pdf>. 

29 Op. cit. sub 28. s. 7. 

30 The United Nations Commission on International Trade Law. Recommendation regarding the 

interpretation of article II, paragraph 2, and article VII, paragraph 1, of the Convention on the 

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done in New York, 10 June 1958, adopted by 

the United Nations Commission on International Trade Law on 7 July 2006 at its thirty-ninth session. In 

United Nations General Assembly. Report of the United Nations Commission on International Trade Law 

on the work of its thirty-ninth session. Official Records : Sixty-first session [online]. 19 June-7 July 2006, 

Supplement No. 17 (A/61/17), [cit. 2011-11-09]. Dostupný z WWW: <http://www.unctad.org/en/docs/ 

a61d17_en.pdf>. ISSN 0251-9127. s. 61. 

31 Modelový zákon UNCITRAL o elektronickém obchodu přijatý 12. června 1996, ust. čl. 5, 

dostupný na <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf>. 

32 Evropská směrnice 2000/31/EC ze dne 8. července 2000 o elektronickém obchodu, ust. čl. 9, 

dostupná na <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0001:EN: 

PDF>. 
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Hypotetický návrh Úmluvy o mezinárodním výkonu rozhodčích doložek a nálezů 

Jakým směrem by se mohla ubírat nová úmluva upravující mezinárodní výkon 

rozhodčích doložek a nálezů, nejlépe ilustruje takzvaný „Miamský draft“ profesora 

Alberta Jan van den Berga.33 Ten považuje požadavek písemné formy za přísnější, než 

požaduje většina národních předpisů, a uzavírá, že požadavky na formu rozhodčí 

doložky již v současné době nejsou v takovémto předpisu potřebné.34 Miamský draft, 

který je hypotetickým návrhem, jak by mohla vypadat revidovaná New Yorská úmluva, 

tak požadavek písemnosti neobsahuje. 

2.2.1.2. UNCITRAL Vzorový zákon o Mezinárodní obchodní arbitráži 

Při interpretaci New Yorské úmluvy je často používáno také Vzorového zákona 

UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráži (dále jen „Vzorový zákon UNCITRAL“) 

a především ust. čl. 7 odst. 2. Ač tento vzorový zákon nebyl transformován do českého 

právního řádu, jedná se o významný instrument inkorporovaný do místních předpisů 

velkého množství států a mající tak zásadní výkladový význam.35 

Vzorový zákon UNCITRAL v podobě, v jaké byl revidován v roce 2006, již 

odráží vývoj moderních technologií, když v ust. čl. 7 odst. 3 stanoví, že „rozhodčí 

smlouva má písemnou podobu, pokud je její obsah zaznamenán v jakékoliv podobě“ a 

dále v odstavci 4 upřesňuje, že „požadavek na písemnost rozhodčí doložky je splněn 

prostředky elektronické komunikace, pokud informace zde obsažená je přístupná tak, 

aby byla zpětně dohledatelná; elektronická komunikace znamená jakoukoliv 

komunikaci, kterou strany učiní prostředky datových zpráv; datová zpráva znamená  

 
                                                 

33 Publikovaný přímo na oficiálních stránkách New Yorské úmluvy. 

<http://www.newyorkconvention.org/preliminary-draft-convention-on-the-international-enforcement-of-

arbitration-agreements-and-awards-the-miami-draft>. 

34 BERG, Albert Jan van den. Hypothetical Draft Convention on the International Enforcement 

of Arbitration Agreements and Awards : Explanatory note [online]. B.m. : B.n., 28-May-2008 [cit. 2011-

11-10]. Dostupné z WWW: <http://www.newyorkconvention.org/userfiles/documenten/draft-convention/ 

64_explanatory.pdf>. 

35 Pro přehled států, které přijaly UNCITRAL vzorový zákon viz 

<http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html>. 
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informaci vytvořenou, poslanou, obdrženou nebo uchovanou elektronickými, 

magnetickými, optickými nebo podobnými prostředky, včetně, ovšem nikoliv výlučně, 

elektronické datové výměny (EDI), elektronické pošty, telegramu, telexu a telekopie.“  

Vzorový zákon UNCITRAL tak umožňuje uzavřít rozhodčí doložku za užití 

elektronických prostředků. 

2.2.1.3. Zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 

nálezů 

Protože český právní řád neinkorporoval znění Vzorového zákona UNCITRAL, 

považuji za vhodné také stručně nastínit úpravu uzavírání rozhodčích doložek 

prostředky elektronické komunikace v českém právu. Tato úprava je relevantní jak pro 

spory bez mezinárodního prvku, tak pro mezinárodní spory v případech, kdy jako lex 

arbitri je užit právě český právní řád. Zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o 

výkonu rozhodčích nálezů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o rozhodčím 

řízení“) uvádí, že „(r)ozhodčí smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. 

Písemná forma je zachována i tehdy, je-li rozhodčí smlouva sjednána telegraficky, 

dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení jejich obsahu 

a určení osob, které rozhodčí smlouvu sjednaly.“ Tuto formulaci by neměla měnit ani 

připravovaná rozsáhlá novela Zákona o rozhodčím řízení.36 

Ve výše uvedené formulaci považuji za nejproblémovější požadavek na určení 

osob, které rozhodčí smlouvu sjednaly. Je zřejmé, že v případě zpráv podepsaných 

certifikovaným elektronickým podpisem37 bude identifikace osob bezproblémová. 

Elektronický podpis totiž již ze své definice musí vést „k jednoznačnému ověření 

identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě“.38 Zákona o rozhodčím řízení se 

ovšem poněkud překvapivě nedotkla rozsáhlá novelizace spojená se zaváděním 

elektronických podpisů do českého právního prostředí. Ten tak elektronický podpis 

přímo nezmiňuje. Otázkou tedy zůstává, zda e-mail bez elektronického podpisu, ovšem 

s podpisem v textu samotného e-mailu, zachovává požadovanou formu. 

                                                 

36 Aktuální informace o novele viz <http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=6&T=371>. 

37 Dle Zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů. 

38 Ust. §2 písm. a Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů. 
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A. Bělohlávek považuje ust. §3 Zákona o rozhodčím řízení za „poměrně 

liberální“,39 ovšem nečiní žádné závěry ohledně přijatelnosti elektronickým podpisem 

nepodepsaných e-mailů jako prostředků pro sjednání platné rozhodčí doložky.  

Detailněji se tématu věnuje I. Maštálka v článku ohledně sjednávání rozhodčích 

doložek/smluv na internetu.40 Ten se k možnosti uzavírání rozhodčích doložek bez 

použití elektronického podpisu staví spíše zdrženlivě a varuje před následky takového 

přístupu. Závěrem uvádí, že „pokud uzavírat rozhodčí doložku/smlouvu 

v elektronickém prostředí, nelze to učinit jinak než pomocí elektronického podpisu tak, 

aby byl jasně deklarován souhlas konkrétní osoby s konkrétním textem.“41 Taktéž 

J. Herboczková na téma rozhodčích doložek sjednaných online konstatuje, že 

„v elektronickém obchodě by neexistovala právní jistota bez elektronického podpisu. 

Elektronický podpis, který slouží k zaručení toho, že elektronická písemnost nebude 

poslána jinou osobou nebo nedopatřením, je v elektronickém obchodě hojně 

využíván.“42 

Opačné stanovisko k problematice zaujal Rozhodčí soud při IAL SE působící 

v České republice, který při posuzování platnosti rozhodčí doložky uzavřené e-mailem 

bez elektronického podpisu konstatoval, že nelze bez dalšího učinit závěr, že je taková 

rozhodčí doložka neplatná. „V případě, že ze souvisejících skutečností lze dovodit 

závěr, že z předmětné elektronické adresy účastník, jež namítá neplatnost rozhodčí 

doložky, komunikoval, nese tento účastník důkazní břemeno ohledně prokázání, že není 

původcem dotčené elektronické zprávy, z níž se dovozuje jeho souhlas s uzavřenou 

rozhodčí doložkou.“43 

                                                 

39 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Rozhodčí řízení on line. Právní rozhledy. 2004, 12, s. 475. 

40 MAŠTÁLKA, Ivan. Uzavírání rozhodčí doložky/smlouvy na Internetu. IT právo : Server o 

internetovém a počítačovém právu [online]. 22. 4. 2003, [cit. 2011-11-09]. Dostupný z WWW: 

<http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=128493>. 

41 Op. cit. sub 40.  

42 HERBOCZKOVÁ, Jana. Některé otázky týkající se rozhodčího řízení vedeného online. 

Právní rozhledy. 2009, 9, s. 320. 

43 Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 22. října 2009, sp. zn. 222/2009 

dostupný na <http://www.rozhodcisoud.net/cz/sekce/platnost-a-zavaznost-rozhodci-dolozky-186/>. 
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2.2.1.4. Závěr 

Z výše uvedeného přehledu základních právních instrumentů upravujících 

náležitosti rozhodčí doložky je zřejmé, že odpověď na otázku, zda rozhodčí doložka 

uzavřená online je platná, není jednoznačná. 

Vykonatelnost online rozhodčí doložky dle New Yorské úmluvy by měla být 

bezproblémová. Stanovisko UNCITRAL uvádí, že ustanovení článku II New Yorské 

úmluvy má být vykládáno široce a zahrnout tak i prostředky elektronické komunikace. 

Uvedené stanovisko je sice nezávazné, ale je považováno za „autoritativní zdroj, který 

má při aplikaci New Yorské úmluvy značný význam“.44 

Navíc u státu, který přijal Vzorový zákon přijímající možnost uzavírat rozhodčí 

doložky online, lze předpokládat, že uzná a vykoná cizí rozhodčí nálezy založené na 

online rozhodčí smlouvě.45 

U sporů, pro něž se lex arbitri nachází v České republice, je situace poněkud 

komplikovanější. V každém případě je více než žádoucí uzavřít rozhodčí doložku za 

použití elektronického podpisu oběma stranami. Taková doložka je dle české právní 

úpravy bezpochyby platná. Případ rozhodčích doložek uzavřených bez použití 

elektronického podpisu stále nebyl řešen judikaturou. Odborná veřejnost se kloní na 

stranu neplatnosti takové rozhodčí doložky. Rizika ze zneužití elektronické komunikace, 

která je velice snadno změnitelná jak během přenosu, tak i u příjemce, nebo zneužití při 

uzavírání tzv. click-through smlouvy, kde stačí vyplnit příslušné údaje a kliknout na 

tlačítko, jsou vysoká. „Vznikla by tak situace, kdy by mohl kdokoliv osobních údajů 

dané osoby/firmy znalý uzavřít jejím jménem smlouvu, která by účastníka smlouvy 

zároveň zbavila možnosti obrátit se na obecný soud a donutila by ho absolvovat 

                                                 

44 SCHRAMM, Dorothee; GEISINGER, Elliott; PINSOLLE, Philippe. Article II. In KRONKE, 

Herbert, et al. Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards : A Global Commentary on the 

New York Convention. Alphen aan den Rijn (Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2010, s. 76. ISBN 

9041123563, ISBN 978-9041123565. 
45 ORTIZ, Alejandro López. Arbitration and IT. Arbitration International. 2005, Volume 21 

Issue 3, s. 352. 
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rozhodčí řízení a podrobit se jeho výsledku.“46 

České soudy by tak dle mého názoru měly v budoucnosti přistupovat opatrně 

k uznávání rozhodčích doložek uzavřených bez použití elektronického podpisu, natož 

v případě uzavření rozhodčí doložky za pomoci webového formuláře či 

požitím freemailových adres. Na druhou stranu, v případě použití oficiálních firemních 

e-mailových adres se již dá mluvit o jednoznačném určení odesílatele i v případě 

absence elektronického podpisu a takto uzavřenou rozhodčí doložku by bylo možné dle 

českého práva považovat za platnou. 

2.2.2. Místo rozhodčího řízení 

Místo rozhodčího řízení je podstatné pro určení tzv. lex arbitri, neboli práva, 

kterým se řízení bude řídit. V běžném rozhodčím řízení se lex arbitri řídí právem státu, 

v němž byl rozhodčí nález vydán. „Mnoho národních právních řádů přijalo názor, že lex 

arbitri je jediným právem, které zajišťuje úplnou a efektivní kontrolu nad průběhem 

rozhodčího řízení, zabraňuje tak zneužití pravomocí rozhodců a chrání požadavek 

spravedlivého procesu.“47 Požadavek určení lex arbitri je také podstatný pro 

vykonatelnost případného rozhodčího nálezu dle New Yorské úmluvy. Ust. čl. V odst. 1 

písm. e určuje, že „(u)znání a výkon nálezu mohou být odepřeny na žádost strany, proti 

níž je nález uplatňován, pouze tehdy, když tato strana prokáže příslušnému orgánu 

země, v níž je žádáno o uznání a výkon: (…) že nález se dosud nestal pro strany 

závazným nebo byl zrušen nebo že jeho výkon byl odložen příslušným orgánem země, v 

níž nebo podle jejíhož právního řádu byl vydán.“ Je tak zřejmé, že New Yorská úmluva 

předpokládá, že rozhodčí nález musí být vydán podle právního řádu určité země. 

Určení lex arbitri se ovšem stává problematickým v případě řešení sporů online 

a téměř nemožným v případě řešení sporů vzniknuvších v kyberprostoru, a to především 

protože strany i jednotliví rozhodci se mohou nacházet v různých státech. Není tak 

                                                 

46 MAŠTÁLKA, Ivan. Uzavírání rozhodčí doložky/smlouvy na Internetu. IT právo : Server o 

internetovém a počítačovém právu [online]. 22. dubna 2003, [cit. 2011-11-09]. Dostupný z WWW: 

<http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=128493>. 

47 HERBOCZKOVÁ, Jana. Některé otázky týkající se rozhodčího řízení vedeného online. 

Právní rozhledy. 2009, 9, s.320. 
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jednoznačné, v jakém státě byl rozhodčí nález vydán. Z tohoto důvodu existuje několik 

variant, jak určit lex arbitri rozhodčího řízení vedeného online. 

Teritoriální pojetí výběru lex arbitri 

Tradiční teritoriální pojetí znamená, že strany mají možnost si vybrat místo 

rozhodčího řízení. V případě, že si strany nezvolí místo, zvolí toto rozhodčí soud 

popřípadě rozhodčí senát v případě ad-hoc arbitráže. Tento přístup k určení lex arbitri je 

ostatně zakotven ve všech sledovaných rozhodčích pravidlech.48 Taktéž autoři odborné 

literatury věnující se online arbitráži upozorňují, že online arbitráž musí být umístěna 

v určitém státě. I přesto, že místo arbitráže je právní koncept a nemusí v něm být 

vykonávány žádné arbitrážní aktivity, takové místo musí být zvoleno z důvodu 

vytvoření provázanosti s určitým právním systémem.49 

Delokalizační teorie 

Naopak příznivci delokalizační teorie navrhují odtržení rozhodčího řízení od 

určitého národního právního řádu. „Delokalizační teorie odtrhuje mezinárodní obchodní 

arbitráž od kontrolních mechanismů stanovených právem místa rozhodčího řízení. 

Zastánci delokalizační teorie zastávají názor, že mezinárodní rozhodčí řízení nemá být 

subjektem práv, která se liší stát od státu.“50 Každopádně i příznivci delokalizační teorie 

uznávají, že největší slabinou této teorie je její konflikt s teritoriálně založenou New 

Yorskou úmluvou.51 

Vzhledem k znění naprosté většiny rozhodčích pravidel dominantních 

rozhodčích soudů a vzhledem k aktuálnímu znění New Yorské úmluvy tak zřejmě  

 
                                                 

48 Rozhodčí pravidla UNCITRAL 2010 čl. 18 odst. 1; Rozhodčí pravidla ICC 2012 čl. 18 

odst. 1; Rozhodčí pravidla SCC 2010 čl. 20 odst. 1; Rozhodčí pravidla CAM 2010 čl. 4 odst. 1, odst. 2, 

odst. 3. 

49 KAUFMANN-KOHLER, Gabrielle; SCHULTZ, Thomas. Online Dispute Resolution: 

Challenges for Contemporary Justice. Haag (Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2004, s. 167. 

ISBN 9041123180, ISBN 978-9041123183. 

50 YU, Hong-Lin; NASIR, Motassem. Can Online Arbitration Exist Within the Traditional 

Arbitration Framework?. Journal of International Arbitration. 2003, Volume 20 Isuue 5, s. 463. 

51 Op. cit. sub 50. s. 464. 
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delokalizační teorie nenalezne širšího uplatnění v arbitrážní praxi. 

2.2.3. Vliv informačních technologií na podávání písemností v rozhodčím 

řízení 

Dalším stadiem rozhodčího řízení, na nějž má zásadní vliv rozvoj informačních 

technologií, je podávání písemností během řízení. Produkce písemností52 byla jedna 

z prvních oblastí rozhodčího řízení, která se začala elektronizovat. Ač by se na první 

pohled mohlo zdát, že možnost podávat písemnosti elektronicky přináší pouze samé 

výhody, opak je pravdou, a právě zásadní zjednodušení zasílání důkazů rozhodcům 

přineslo kromě vyššího komfortu pro strany sporu a určitých ekologických výhod 

spojených s menší spotřebou papíru také velké množství problémů. S těmito problémy 

se v současné době snaží většina rozhodčích soudů vyrovnat. 

Na začátku kapitoly představím přehled sledovaných rozhodčích pravidel a 

jejich vývoje s ohledem na online podávání písemností. Také stručně představím online 

systémy umožňující výměnu písemností, které některé rozhodčí soudy provozují. 

V kapitole se pro omezený rozsah diplomové práce nebudu věnovat povinnosti 

k předložení důkazů na žádost protistrany (discovery) a rozdílům mezi americkým a 

evropským přístupem k problematice.53 

2.2.3.1. Přehled vlivu informačních technologií na úpravu podávání 

písemností ve sledovaných rozhodčích pravidlech 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL ve svém znění z roku 1976 obsahovala úpravu 

přípustnosti důkazních prostředků v ust. čl. 15 odst. 1. Každá ze stran měla v jakékoliv 

části řízení plnou možnost prezentovat svůj případ. V aktuálním znění Rozhodčích 

                                                 

52 Produkcí písemností rozumím především předkládání důkazních prostředků rozhodčímu 

senátu a jednotlivá podání stran. 

53 K tomuto tématu viz AHDAB, Jalal El; BOUCHENAKI, Amal. Discovery in International 

Arbitration: A Foreign Creature for Civil Lawyers?. In Arbitration Advocacy in Changing Times : ICCA 

Congress Series, 2010 Rio Volume 15. Albert Jan van den Berg. B.m. : Kluwer Law International, 2011, 

s. 65-113. 
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pravidel UNCITRAL 2010 byla úprava přesunuta do ust. čl. 17 odst. 1, především 

ovšem byla změněna dvě přídavná jména. Každá ze stran má nyní v odpovídající části 

řízení přiměřenou možnost prezentovat svůj případ.  

Dále byla přidána formulace zdůrazňující povinnost rozhodčího senátu vést 

řízení tak, aby zamezil zbytečným zdržením a výdajům a poskytl stranám spravedlivé a 

efektivní řízení pro vyřešení jejich sporu. 

Pravidla ICC 

Rozhodčí pravidla ICC 2010 hned ve třetím článku zakotvují možnost pro 

„Sekretariát a rozhodčí senát komunikovat se stranami pomocí e-mailu nebo jinými 

prostředky telekomunikace, pokud umožňují zaznamenat zaslání takové komunikace“. 

Zastaralá ustanovení umožňující zasílání pomocí telexu či telegramu byla vypuštěna. 54 

Do Rozhodčích pravidel ICC 2010 bylo taktéž přidáno hned několik nových 

ustanovení, která nemají ekvivalent v Rozhodčích pravidlech ICC 1998 a ovlivňují 

produkci písemností. Takovými novými ustanoveními jsou (i) ust. čl. 22 odst. 1 

přikazující rozhodčímu senátu a stranám, aby vynaložily veškeré úsilí k provedení 

arbitráže rychle a nákladově efektivně s ohledem na komplexitu a hodnotu sporu. 

V odstavci 2 pak pravidla umožňují rozhodčímu senátu přijmout takové procesní 

nástroje, které považuje za vhodné. Dalším novým ustanovením je (ii) ust. čl. 24 

zakotvující do pravidel zcela nový instrument v podobě procesního rozpisu a dalších 

prostředků určených k lepšímu vedení řízení. (iii) Příklady prostředků určených 

k lepšímu vedení rozhodčího řízení jsou vyjmenovány v příloze IV. Rozsahu písemných 

důkazů se týká písmeno e dávající rozhodčímu senátu možnost omezit rozsah 

písemných důkazů. Ty by se neměly opakovat a měly by se týkat klíčových otázek. 

Pro podávání písemností online představila v listopadu 2005 ICC systém 

NetCase, který umožňuje vedení rozhodčího řízení skrze zabezpečenou webovou 

                                                 

54 Pro přehled změn mezi Rozhodčími pravidly ICC 1998 a Rozhodčími pravidly ICC 2011 viz 

tabulka dostupná na <http://www.hoganlovells.com/files/Publication/30ae8e6d-4b38-4992-b6aa-

1d51ed91f8c2/Presentation/PublicationAttachment/98dc2d79-7e00-40fb-b58a-535a9bc61560/New_ICC_ 

Rules_v_Old_ICC_Rules.pdf>. 



21 

 

aplikaci.55 NetCase mohou používat strany jakéhokoliv rozhodčího řízení vedeného 

před ICC bez dodatečných poplatků, pokud k tomu všechny strany sporu a rozhodci dali 

souhlas.56 

Rozhodčí pravidla SCC 

Již Rozhodčí pravidla SCC 1999 umožňovala komunikovat se stranami řízení 

pomocí e-mailů, pokud tyto umožňovaly záznam odeslání zprávy.57 Znění této úpravy 

tak nemuselo být upravováno během revize v roce 200758 ani v roce 2010.59 

Rozhodčí pravidla SCC ovšem doznala určitých změn týkajících se podávání 

písemností. Rozhodčí pravidla SCC 1999 ohledně podávání důkazů v čl. 26 odst. 2 

stanovovala, že „rozhodčí senát může odmítnout přijetí podaného důkazu, pokud tento 

důkaz shledá nerelevantním, nepodstatným nebo pokud důkaz může být proveden jiným 

způsobem, který považuje za vhodnější nebo méně nákladný.“ Během revize v roce 

2007 byl tento článek zásadně upraven. Nová úprava stanovuje, že „přípustnost, 

relevance, závažnost a váha důkazu má být určena rozhodčím senátem.“ Během revize 

pravidel v roce 2010 byl tento článek ponechán ve stejném znění. Úprava v rozhodčích 

pravidlech se tak změnila z pasivní možnosti senátu popřít relevanci určitého materiálu 

na aktivní povinnost senátu zvážit závažnost předložených důkazních prostředků. 

Navíce byl během revize v roce 2007 přidán do Rozhodčích pravidel SCC zcela nový 

článek 23 upravující vypracování předběžného časového rozvrhu rozhodčího řízení. 

Rozhodčí pravidla CAM 

Rozhodčí pravidla CAM během revize v roce 2010 byla taktéž obohacena o  

 
                                                 

55 BOND, Stephen R.; PARALIKA, Marily; SECOMB, Matthew. ICC Rules of Arbitration, 

Introductory Provisions, Article 3 : [Written notifications of communications; time limits]. In Concise 

International Arbitration. Loukas A. Mistelis. Alphen aan den Rijn (Nizozemsko) : Kluwer Law 

International, 2010, s. 312. ISBN 9041126090, IBSN 978-9041126092. 

56 Brožura s bližšími informacemi ohledně systému NetCase je k dispozici na webových 

stránkách ICC: <http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/Court/Arbitration/NetCase_Pamphlet_En.pdf>. 

57 Rozhodčí pravidla SCC 1999 ust. čl. 12 odst. 1. 

58 Rozhodčí pravidla SCC 2007 ust. čl. 8 odst. 1. 

59 Rozhodčí pravidla SCC 2010 ust. čl. 8 odst. 1. 
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několik zásadních změn odrážejících vliv informačních technologií na podávání 

písemností.60 První změnou byla úprava článku 6 odst. 2, který ve svém současném 

znění umožňuje, aby Sekretariát rozhodčího soudu zasílal oznámení stranám také 

pomocí e-mailu, pokud tento způsob umožňuje prokázat doručení oznámení. 

Především ale bylo v novém znění významně upraveno předkládání důkazů 

rozhodčímu senátu. Původní úprava obsažená v ust. čl. 28 odst. 1 Rozhodčích pravidel 

CAM 2004 stanovila, že „rozhodčí senát (…) shromáždí veškeré důkazní prostředky, 

které nejsou vyloučeny závaznými pravidly (…) a to jak z vlastní iniciativy, tak na 

žádost strany“. Oproti tomu, Rozhodčí pravidla CAM 2010 obsahují v ust. čl. 25 odst. 1 

podstatně restriktivnější pravidlo, kdy „rozhodčí senát vede řízení prováděním všech 

relevantních a přípustných důkazů předložených způsobem, který považuje za vhodný.“ 

2.2.3.2. Výhody a problémy spojené s podáváním dokumentů za pomoci 

informačních technologií 

Výhody spojené s podáváním písemností za pomoci informačních technologií 

jsou zřejmé. Zasílání důkazních materiálů šetří náklady na papír a tisk, zvyšuje komfort 

uživatelů a také šetří čas, po který by písemnosti musely fyzicky putovat od účastníka 

řízení k rozhodcům. Zda ale elektronické podávání písemností skutečně zkracuje dobu 

trvání rozhodčího řízení, je nejvíce diskutabilní. 

Je to totiž právě podávání písemností pomocí informačních technologií, které 

v poslední době zásadně prodlužuje a tedy i prodražuje rozhodčí řízení.61 Vyhledání 

dokumentů z velkého objemu dokumentace, které bylo ještě před 20 lety časově velice 

náročné, je dnes možné provést během několika vteřin. „Zatímco požadavek k 

prohledání všech papírových složek v archívech společnosti vztahujících se k Panu X 

nebo Společnosti Y by (před 15 lety) byl nepřiměřenou zátěží pro stranu sporu, 

jakýkoliv takový dokument dnes může být vyhledán napříč servery společnosti a 

                                                 

60 Pro lepší přehled změn mezi Rozhodčími pravidly CAM 2004 a Rozhodčími pravidly 

CAM 2010 viz komparativní tabulku dostupnou na internetových stránkách <http://www.camera-

arbitrale.it/Documenti/synoptic_table_ rules_2004-2010.pdf>. 

61 KOZLOWSKA, Daria. The Revised UNCITRAL Arbitration Rules Seen through the Prism of 

Electronic Disclosure. Journal of International Arbitration. 2011, Volume 28 Issue 1, s. 52. 
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identifikován poměrně rychle a levně.“62 

S rozvojem informačních technologií se tak rozhodčí senáty začaly potýkat 

s nepřeberným množstvím důkazů, které jim strany často poskytovaly. Takové chování 

nemuselo být vždy vedeno snahou obstruovat rozhodčí řízení. Například zaslání všech 

písemností jakkoliv se týkajících protistrany v rozhodčím sporu bez ohledu na jejich 

relevanci, mohlo být vedeno snahou poskytnout veškeré dostupné důkazy.  

Problém s nadměrnou produkcí písemností je v současné arbitrážní praxi řešen 

následujícími způsoby. 

Řešení nadměrné produkce písemností úpravou rozhodčích pravidel 

Všechna uvedená pravidla se snaží podobnými způsoby omezit produkci 

písemností a dát vyšší stupeň kontroly rozhodčím soudům nad touto produkcí. 

Jak je zřejmé z přehledu rozhodčích pravidel jak rozhodčích soudů, tak pravidel 

pro ad-hoc řízení, všechna sledovaná rozhodčí pravidla ve svém revidovaném znění 

omezují možnosti stran produkovat písemnosti jako důkazní materiály během řízení, ale 

především dávají rozhodčímu senátu možnost zvážit relevanci písemností a poté je 

přijmout či nepřijmout jako důkaz.63 Společně se zdůrazněním zásady efektivního 

vyřízení sporu se tak rozhodčí pravidla snaží opět navrátit rozhodčímu řízení punc 

rychlosti. 

Pravidla Mezinárodní advokátní komory o přijímání důkazů před mezinárodními 

rozhodčími soudy 

Pravidla Mezinárodní advokátní komory o přijímání důkazů před mezinárodními 

rozhodčími soudy (dále jen „Pravidla IBA“) nejsou procesními pravidly pro rozhodčí 

řízení, ale nezávaznými doporučeními v oblasti přijímání důkazů. Od roku 1999, kdy 

byla přijata jejich první verze, však získala „široké přijetí v komunitě zabývající se 

                                                 

62 HILL, Richard. The New Reality of Electronic Document Production in International 

Arbitration: A Catalyst for Convergence?. Arbitration International. 2009, Volume 25 Issue 1, s. 90. 

63 Ust. čl. 17 odst. 1 Rozhodčích pravidel UNCITRAL 2010; Příloha IV Rozhodčích pravidel 

ICC 2012; Ust. čl. 26 odst. 2 Rozhodčích pravidel SCC 2010; Ust. čl. 25 odst. 1 Rozhodčích pravidel 

CAM 2010. 
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mezinárodní arbitráží“.64 Na Pravidla IBA v současné době odkazuje stále větší 

množství rozhodčích pravidel.65 Stejně tak strany uzavírající rozhodčí doložku často 

zahrnují tato pravidla do rozhodčí smlouvy.66 Také G. Born mluví o Pravidlech IBA 

 jako o nejvýznamnějším příkladu snah o vytvoření jednotných a předvídatelných 

principů ohledně pořizování důkazů.67 Preambule pravidel samotných uvádí, že 

„Pravidla IBA (…) se snaží poskytnout efektivní, ekonomický a rovný postup pro 

pořizování důkazů v mezinárodních obchodních arbitrážích“.68 

Pravidla IBA 2010 i Pravidla IBA 1999 upravují podávání písemností v ust. čl. 9 

stejně jako sledovaná pravidla rozhodčích soudů. Rozhodčí senát může posoudit 

„přijatelnost, relevanci, podstatnost a váhu důkazů“.69 Senát také může z vlastní 

iniciativy či na popud některé ze stran, vyloučit z dokazování jakoukoliv písemnost 

z celé řady důvodů. Mezi tyto důvody patří mimo jiné nedostatek relevance pro řízení.70 

Podobné ustanovení obsahovala již i Pravidla IBA 1999, jejichž zněním se zřejmě 

mnoho rozhodčích soudů inspirovalo při revizi svých rozhodčích pravidel. 

Možné problémy při aplikaci uvedených řešení 

Ani výše uvedená řešení problému s nadměrnou produkcí písemností 

v rozhodčím řízení však nejsou zcela bez problémů. Někteří autoři odborné literatury 

upozorňují na komplikace, které by se mohly při aplikaci těchto poměrně nových úprav 

vyskytnout, a to především v souvislosti s vykonatelností rozhodčího nálezu dle New 

Yorské úmluvy. 

                                                 

64 TAWIL, Guido S; GILL, Judith. IBA Rules on the Taking of Evidence in International 

Arbitration. Velká Británie : International Bar Association, 2010. Foreword, s. 2. 

65 Prvními takovými pravidly byla Rozhodčí pravidla Australského centra pro mezinárodní 

obchodní arbitráž ve znění z roku 2005. 

66 HILL, Richard. The New Reality of Electronic Document Production in International 

Arbitration: A Catalyst for Convergence?. Arbitration International. 2009, Volume 25 Issue 1, s. 89. 

67 BORN, Gary B. International Commercial Arbitration. 3rd edition. Alphen aan den Rijn 

(Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2009, s. 1792. ISBN 9041127593, ISBN 9789041127594. 

68 Pravidla IBA 2010 Preamble. 

69 Pravidla IBA 2010 ust. čl. 9 odst. 1. 

70 Pravidla IBA 2010 ust. čl. 9 odst. 2 písm. a. 
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Tento problém by mohlo způsobovat ust. čl. V odst. 1 písm. b New Yorské 

úmluvy, které stanovuje, že „uznání a výkon nálezu mohou být odepřeny na žádost 

strany, proti níž je nález uplatňován, pouze tehdy, když tato strana prokáže (…), že 

strana, proti níž je nález uplatňován (…) nemohla z jakýchkoliv jiných důvodů uplatnit 

své požadavky“ (anglické znění považuji v tomto případě za o něco výstižnější, když 

stanovuje že „party (…) was otherwise unable to present his case“). Někteří autoři 

odborné literatury tak upozorňují na skutečnost, že nová úprava ustanovení článku 17 

pravidel UNCITRAL vyžadující, aby tribunál zvážil předkládané důkazy také z hlediska 

výdajů a možných průtahů, může být v rozporu s výše uvedenými ustanoveními New 

Yorské úmluvy.71 

2.2.3.3. Závěr 

Vliv elektronických prostředků na podávání písemností v mezinárodní obchodní 

arbitráži způsobil několik problémů, které musely být řešeny revizemi rozhodčích 

pravidel, popřípadě přijetím nových, často nezávazných, přepisů, které stranám i 

rozhodčím senátům pomáhají vzniknuvší problémy překonat. Během posledních let se 

s touto problematikou již sledované rozhodčí soudy vyrovnaly a strany tak mohou 

v řízení před rozhodčími soudy využívat výhod, které elektronické prostředky v této 

oblasti přinášejí. 

Nastíněné problémy ohledně rozporu Rozhodčích pravidel UNCITRAL 2010 a 

tedy i většiny rozhodčích pravidel předních institucí s New Yorskou úmluvou dosud 

nebyly státními soudy uspokojivě řešeny. Dle mého názoru ovšem soudy nepřijmou 

natolik restriktivní výklad New Yorské úmluvy, o to spíše pokud rozhodčí senát 

neporuší při přijímání či odmítání písemností požadavek rovného procesu ukotvený 

v ust. čl. 17 odst. 1 Rozhodčích pravidel UNCITRAL 2010. Tento závěr ostatně 

podporuje i komentář k New Yorské úmluvě, který uvádí, že i přes značnou popularitu 

ust. čl. V odst. 1 písm. b jako obrany před výkonem rozhodčího nálezu, je úspěšnost 

                                                 

71 DAUJOTAS, Rimantas. Assessment of the New UNCITRAL Arbitration Rules of 2010 

[online]. B.m. : Social Science Research Network - Working Paper Series, April 2011 [cit. 2011-11-10]. 

Dostupné z WWW: <http://ssrn.com/abstract=1866198>. s. 10. 
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takové obrany nízká a soudy spíše inklinují k úzké interpretaci daného ustanovení.72 

2.2.4. Online vedení slyšení a výslechy svědků 

Vedení samotných slyšení v rozhodčím řízení a výslechy svědků jsou další fází 

řízení, která je v současné době ovlivněna prostředky elektronické komunikace. 

Zatímco, jak jsem popsal výše, elektronizace podání je již poměrně standardní a 

používaná dokonce i před národními soudy, elektronizace slyšení a výslechů svědků je 

stále spíše výjimkou při řešení sporů. 

Úprava ve sledovaných rozhodčích pravidlech 

Na začátku kapitoly opět představím přehled úpravy v jednotlivých sledovaných 

rozhodčích pravidlech.  

V případě řízení ad-hoc dle pravidel UNCITRAL se strany mohou volně 

dohodnout na řešení svého sporu zcela online. Specifickým ustanovením, které 

v Rozhodčích pravidlech UNCITRAL 2010 odráží vývoj moderních technologií, je ust. 

čl. 28 odst. 4, které uvádí, že „rozhodčí senát může rozhodnout, že svědci (…) budou 

vyslýcháni prostředky telekomunikace, která nevyžaduje jejich fyzickou přítomnost 

během slyšení (jako například videokonference).“ V Rozhodčích pravidlech 

UNCITRAL 1976 bylo stanoveno, že „senát může volně rozhodnout o způsobu, jakým 

budou svědci vyslýcháni.“ Nová úprava tak spíše nepřímo pobízí strany k využití 

moderních technologií, než že by představovala nové možnosti. 

V případě rozhodčích soudů je ovšem hlavní otázkou, zda tyto soudy stranám 

fakticky poskytují možnost vést řízení pomocí videokonference. Jediná ze sledovaných 

pravidel, která přímo zmiňují tuto možnost, jsou Rozhodčí pravidla ICC 2012, která 

v Příloze IV pobízejí rozhodčí senát a strany rozhodčího řízení, aby využívaly 

videokonference pro procesní a jiná slyšení, kdy osobní účast není nezbytná. 

Každopádně, i přesto, že ICC v současné době disponuje velice moderním systémem 

                                                 

72 JANA, Andrés; ARMER, Angie; KRANENBERG, Johanna Klein. Article V(1)(b). In 

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Global Commentary on the New York 

Convention. KRONKE, Herbet; NACIMIENTO, Patricia; et al. (ed). Alphen aan den Rijn (Nizozemsko) : 

Kluwer Law International, 2010, s. 233. ISBN 9041123563, ISBN 978-9041123565. 
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NetCase, tento systém není zamýšlen jako nástroj pro online arbitráže a neposkytuje 

možnost vedení slyšení online.73  

Rozhodčí pravidla SCC 2010 ani Rozhodčí pravidla CAM 2010 neobsahují 

přímou úpravu možnosti vést slyšení online a instituce nenabízejí tuto možnost ani 

v praxi. Dle názoru Stockholmské obchodní komory tato možnost není atraktivní pro 

její uživatele.74 Milánský rozhodčí soud působící při Milánské obchodní komoře nabízí 

online řízení pouze v případě mediací.75 

Stručný přehled úprav v dalších rozhodčích pravidlech 

Vzhledem k obecně nízké podpoře vedení slyšení za pomoci elektronických 

prostředků ve sledovaných rozhodčích pravidlech považuji za vhodné představit některé 

rozhodčí soudy, které tuto možnost nabízejí. 

Jedním z celosvětově významných rozhodčích soudů, který připouští vedení 

rozhodčího řízení plně online, je Americká arbitrážní asociace (dále jen „AAA“). 

Ačkoliv její rozhodčí a mediační pravidla pro obchodní spory ve znění účinném od 

1. ledna 2009 (dále jen „Rozhodčí pravidla AAA“) online způsob vedení řízení přímo 

nepřipouštějí, takový postup je možný v rámci online aplikace WebFile. Tuto skutečnost 

uvedl již v roce 2003 viceprezident služeb týkajících se elektronického obchodu, 

D. Miller-Moore v rozhovoru s T. Schultzem. Taktéž je ovšem nutné podotknout, že dle 

jeho zkušeností strany upřednostňují elektronickou formu v případě podání písemností, 

platby či výběru rozhodce. U samotných slyšení většinou strany upřednostňují osobní 

setkání.76 

                                                 

73 MIRÈZE, Philippe. NetCase: A New ICC Arbitration Facility. ICC International Court of 

Arbitration Bulletin : Using Technology to Resolve Business Disputes. 2004, Special supplement, s. 53-

58. Vzhledem ke skutečnosti, že citovaný bulletin byl publikován před 7 lety, závěr o nemožnosti vést 

online řízení prostřednictvím NetCase byl ověřen také během e-mailové komunikace s P. Mirèze 

<mireze.philippe@iccwbo.org> dne 2. listopadu 2011. 

74 Tento závěr uvedl Linn Bergman <Linn.Bergman@chamber.se> v e-mailové komunikaci dne 

2. listopadu 2011. 

75 Viz <http://www.risolvionline.com/?lng_id=27>. 

76 KAUFMANN-KOHLER, Gabrielle; SCHULTZ, Thomas. Online Dispute Resolution: 

Challenges for Contemporary Justice. Haag (Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2004, s. 294. 
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Rozhodčí řízení vedené plně online nabízí i český Rozhodčí soud při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen 

„Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR“). Případné řešení sporu online prostředky se řídí 

Zvláštním dodatkem Řádu77 pro rozhodčí řízení on-line účinným od 1. června 2004 

(dále jen „Řád on-line“).78 Řád on-line umožňuje, aby „všechna podání stran byla 

činěna elektronickou formou, aby řízení bylo vedeno elektronickou formou a aby 

rozhodčí nález byl vydán elektronickou formou, prostřednictvím internetu.“79 

V případě, že se strany shodnou na použití řádu pro rozhodčí řízení online, musí využít 

výhradně komunikačních prostředků internetu.80 

Řád on-line se ovšem přímo nevyjadřuje k možnosti konat v řízení online ústní 

jednání. K možnosti či nemožnosti konání online jednání se nevyjadřuje ani K. Růžička 

ve své publikaci týkající se rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem HK ČR a AK 

ČR, ač kniha kapitolu ohledně online řízení obsahuje.81 B. Klein a M. Doleček uvádějí 

v souvislosti s online řízením před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR, že se jedná 

o řízení, „při kterém je kontakt stran s rozhodčím soudem a naopak omezen na e-

mailovou komunikaci“.82 S tímto závěrem se nedá bezvýhradně souhlasit, protože 

internet poskytuje i jiné prostředky komunikace než e-mail. Vzhledem k této nejasnosti 

jsem se obrátil přímo na Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR. Během e-mailové  

 
                                                                                                                                               

ISBN 9041123180, ISBN 978-9041123183. 

77 „Řádem se rozumí Řád a Pravidla o nákladech rozhodčího řízení Rozhodčího soudu při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky nebo Řád a Pravidla o 

nákladech rozhodčího řízení pro vnitrostátní spory Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky“ (ust. §1 odst. 4 Řádu on-line). 

78 K dispozici na <http://www.soud.cz/rady/zvlastni-dodatek-radu-pro-rozhodci-rizeni-on-line-

2007>. 

79 Řád on-line ust. §1 odst. 2. 

80 Řád on-line ust. §3 odst. 3. 

81 RŮŽIČKA, Květoslav. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky. 2. rozš. vyd. Plzeň (Česká republika) : Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, s. 162-163. ISBN 80-86898-43-1. 

82 KLEIN, Bohuslav; DOLEČEK, Martin. Rozhodčí řízení. Praha (Česká republika) : ASPI, a.s., 

2007, s. 71. ISBN 978-80-7357-264-8. 
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komunikace s T. Bartoškovou mi bylo potvrzeno, že z citovaných ustanovení se 

dovozuje, že bude-li dodržena elektronická forma a užito komunikačních prostředků 

internetu, není v zásadě vyloučeno vést online slyšení.83 Dle Rozhodčího soudu při HK 

ČR a AK ČR počet sporů řešených plně online prudce narůstá a je využíván i 

v mezinárodní obchodní arbitráži.84 Tato proklamace na webových stránkách 

Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR se ovšem týká pouze plně písemných řízení. 

Během výše uvedené e-mailové korespondence T. Bartošková uvedla v podstatě stejný 

závěr jako zástupci zahraničních rozhodčích soudů a to sice, že využitelnost 

videokonference během rozhodčího řízení dle Řádu on-line byla až dosud nulová. 

V případě nutnosti ústního slyšení rozhodci řízení zatím vždy „překlopili“ do klasického 

rozhodčího řízení dle ust. §3 odst. 4 Řádu on-line. 

Vedení online slyšení tak sice není Řádem on-line vyloučeno, ale zároveň není 

běžnou praxí. 

Výhody a hlavní problémy spojené s vedením slyšení online 

Řídké využití informačních technologií v případě slyšení je, dle mého názoru, 

zapříčiněno dvěma hlavními problémy spojenými s takovými slyšeními. Prvním 

problémem je omezená interakce stran, a tedy nechuť uživatelů nahrazovat osobní 

setkání videokonferencemi. Této skutečnosti si všímají i autoři odborné literatury. 

„Současné snahy o demonstraci těchto možností (použití elektronických prostředků) již 

ukázaly své hranice. Skutečné slyšení s osobním křížovým výslechem svědků zůstane 

podstatné a velmi často, i svědectví pomocí videokonference nebude dostatečné nebo 

porovnatelně hodnotné pro tyto účely.“85 Taktéž G. Kaufmann-Kohler a T. Schultz 

uvádí, že „(t)radiční arbitráž dovoluje velice detailní revizi komplexních otázek pomocí 

extenzivních brífinků a často dlouhých slyšení. (…) Je tak nepravděpodobné, že by 

online řešení sporů ve smyslu kompletního přenesení sporu do online prostředí hrálo 

                                                 

83 E-mailová odpověď Mgr. Terezy Bartoškové, <bartoskova@soud.cz> ze dne 

21. listopadu 2011. 

84 Viz <http://www.soud.cz/o-rozhodcim-rizeni>. 

85 BÖCKSTIEGEL, Karl-Heinz. Past, Present, and Future Perspectives of Arbitration. 

Arbitration International. 2009, Volume 25 Issue 3, s. 298. 
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významnou roli v řešení B2B sporů.“86 

Druhým problémem, který by mohl vyvstat v případě vedení celého sporu 

online, je požadavek na řádný proces. Technické obtíže či nedostupnost internetu by 

mohly značně znevýhodnit jednu ze stran sporu ve prospěch druhé. Arbitráž se ovšem 

především řídí dohodou stran. Pokud se tedy strany svobodně dohodnou, že svůj spor 

vyřeší za pomoci online řízení, jsou pravděpodobně dostatečně technicky vybaveny pro 

takové řízení a taková dohoda by měla být respektována.87 „V zájmu spravedlnosti a 

podpory online arbitráží, řízení před online tribunálem by neměla být odmítnuta a nález 

zrušen per se, nýbrž pouze v případech, kdy online řízení zásadně ovlivnilo (…) princip 

řádného řízení bráněním efektivní komunikaci a účasti jedné ze stran sporu v online 

řízení způsobem, který výrazně ovlivnil právo strany na řádný proces vytvořením určité 

virtuální nerovnosti.“88 

Oproti výše uvedeným problémům spojeným s online slyšeními stojí ovšem 

některé významné výhody. Mezi ty hlavní oproti běžným rozhodčím řízením patří jejich 

přístupnost. „V případech velké vzdálenosti mezi stranami a malé hodnoty sporu je 

online řešení sporu často jediným realistickým způsobem, jak dosáhnout 

spravedlnosti.“89 

Závěr 

Samotná slyšení a výslech svědků jsou zřejmě procesními stadii, která byla 

zasažena vývojem elektronické komunikace nejméně. Není tomu ani tak kvůli 

překážkám na straně předpisů upravujících rozhodčí řízení, jako spíše pro určitý odstup 

účastníků řízení a nízkou poptávku po podobných slyšeních ze strany klientů 

významných rozhodčích soudů. Žádný ze sledovaných rozhodčích soudů tak 

                                                 

86 KAUFMANN-KOHLER, Gabrielle; SCHULTZ, Thomas. Online Dispute Resolution: 

Challenges for Contemporary Justice. Haag (Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2004, s. 236. 

ISBN 9041123180, ISBN 978-9041123183. 

87 HILL, Richard. On-line Arbitration: Issues and Solutions. Arbitration International. 1999, 

Volume 15 Issue 2, s. 203. 

88 WAHAB, Mohamed. The Global Information Society and Online Dispute Resolution: A New 

Dawn for Dispute Resolution. Journal of International Arbitration. 2004, Volume 21 Issue 2, s. 161. 

89 Op. cit. sub 86. s. 115. 
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nepovažoval tuto možnost za natolik atraktivní, aby ji výslovně zahrnul do svých 

rozhodčích pravidel, a to i přesto, že současný stupeň vývoje techniky a internetu by 

v případě poptávky taková řízení bezesporu umožňoval. Některé další rozhodčí soudy 

sice možnost vedení slyšení za pomoci elektronických prostředků umožňují, samy však 

přiznávají, že poptávka po takových slyšeních je pouze omezená. Dá se tak v souladu 

s názory K. Růžičky uzavřít, že rozhodování sporů plně pomocí online prostředků je 

spíše výjimečným úkazem.90 

V tomto ohledu současný postoj velkých rozhodčích soudů nejlépe vystihuje e-

mailová odpověď, kterou jsem obdržel od L. Bergmana z Arbitrážního soudu 

působícího při Stockholmské obchodní komoře: „Online arbitráž není zatím možná dle 

Stockholmských pravidel (…). Zdá se, že zatím neexistuje poptávka od uživatelů, 

rozhodců ani právních zástupců. Jsem si jist, že se jedná o skvělou věc, ale nejsem 

přesvědčen, že je pro to obchodní prostředí zatím připraveno.“ 

I dle názorů odborné veřejnosti zůstanou videokonference vhodné spíše 

k „projednání drobných záležitostí, osvětlení nejasností či rozporů nebo k projednání 

procesních otázek. Výjimečně mohou být využity jako prostředek umožňující účast 

osoby, pokud se tato osoba nemůže dostavit osobně.“91 

Provádění slyšení za pomoci videokonferencí tak zůstává v současné době 

v rozhodčím řízení spíše výjimečnou záležitostí. 

2.2.5. Elektronický rozhodčí nález 

Poslední otázkou týkající se ovlivnění mezinárodní obchodní arbitráže 

informačními technologiemi je vydání a vykonatelnost rozhodčího nálezu, pokud byl 

takový nález vydán čistě v elektronické podobě. V této kapitole se nebudu věnovat 

případným problémům s vykonatelností rozhodčího nálezu z důvodů popsaných 

v předchozích kapitolách, jako je neznámost lex arbitri či případná neplatnost 

                                                 

90 RŮŽIČKA, Květoslav. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky. 2. rozš. vyd. Plzeň (Česká republika) : Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, s. 162. ISBN 80-86898-43-1. 

91 ORTIZ, Alejandro López. Arbitration and IT. Arbitration International. 2005, Volume 21 

Issue 3, s. 358. 
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elektronické rozhodčí doložky. 

V úvodu kapitoly bych rád pouze stručně uvedl, že všechna sledovaná rozhodčí 

pravidla s výjimkou Rozhodčích pravidel ICC 201292 pro rozhodčí nález stanovují 

písemnou formu podepsanou rozhodcem/rozhodci.93 Žádná z rozhodčích pravidel 

ovšem neupravují specificky možnost rozhodčí nález distribuovat pomocí 

elektronických prostředků. 

Jak jsem již uvedl výše, široká vykonatelnost rozhodčího nálezu je jedním 

z hlavních důvodů oblíbenosti rozhodčího řízení v mezinárodním kontextu. 

Vykonatelnost rozhodčího nálezu je založena na splnění podmínek stanovených v New 

Yorské úmluvě. Ta pro formu rozhodčího nálezu stanovuje následující požadavky: „Aby 

bylo dosaženo uznání a výkonu (…), musí strana, která žádá o uznání a výkon, předložit 

spolu s žádostí prvopis nálezu řádně potvrzený nebo jeho řádně ověřenou kopii (…).“94 

Článek III New Yorské úmluvy dále uvádí, že „každý smluvní stát uzná rozhodčí nález 

za závazný a povolí jeho výkon podle předpisů o řízení, jež platí na území, kde nález je 

uplatňován, (…).“ 

Postupně se tak dostáváme k závěru, že pro vykonatelnost elektronického 

rozhodčího nálezu je nejpodstatnější místní úprava přiznávající či nepřiznávající 

elektronické formě stejné účinky jako formě písemné.95 

                                                 

92 Rozhodčí pravidla ICC 2012 v ust. čl. 34 stanovují povinnost Sekretariátu dát stranám na 

vědomí text nálezu podepsaný rozhodčím senátem. Toto znění je identické s původní úpravou obsaženou 

v ust. čl. 28 odst. 1 Rozhodčích pravidel ICC 1998. 

93 Rozhodčí pravidla UNCITRAL 2010 ust. čl. 34 odst. 2 (písemná forma) a odst. 4 (podpisy). 

Toto znění je identické s původní úpravou obsaženou v ust. čl. 32 odst. 2 a odst. 4 Rozhodčích pravidel 

UNCITRAL 1976. Rozhodčí pravidla SCC 2010 v ust. čl. 36 odst. 1 (písemná forma) a odst. 3 (podpisy). 

Toto znění je identické s původní úpravou obsaženou v ust. čl. 36 odst. 1 a odst. 3 Rozhodčích pravidel 

SCC 2007. Úprava v Rozhodčích pravidlech SCC 1999 ust. čl. 32 vyžadovala, aby byl nález podepsán 

většinou rozhodců, ovšem nevyžadovala výslovně písemnou formu. Rozhodčí pravidla CAM 2010 v ust. 

čl. 30 odst. 2 (písemná forma) a odst. 1 (podpisy). Toto znění je obdobné jako původní úprava obsažená 

v ust. čl. 34 odst. 1 a odst. 2 Rozhodčích pravidel CAM 2004. 

94 New Yorská úmluva ust. čl. IV odst. 1 písm. a. 

95 YU, Hong-Lin; NASIR, Motassem. Can Online Arbitration Exist Within the Traditional 

Arbitration Framework?. Journal of International Arbitration. 2003, Volume 20 Isuue 5, s. 471. 
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Osobně nepovažuji distribuci rozhodčích nálezů elektronickou cestou za výrazně 

přínosnou. Zasílání rozhodčího nálezu elektronickou cestou nijak podstatně nezkracuje 

trvání rozhodčího řízení ani nesnižuje jeho náklady. Pravděpodobně i proto sledované 

rozhodčí soudy nezahrnuly tuto možnost do svých pravidel. Dalším z důvodu je 

problematická vykonatelnost elektronicky podepsaného rozhodčího nálezu v zemích, 

které nepřijaly úpravu ohledně elektronických podpisů. Na druhou stranu, v zemích, 

jako je Česká republika, by měl být elektronicky podepsaný rozhodčí nález vykonatelný 

bez obtíží. 

2.3. Některé specifické druhy online rozhodčího řízení 

S rozvojem informačních technologií se v oblasti rozhodčího řízení vyvinulo 

také několik nových druhů řízení. Tato řízení vznikla právě kvůli určitým odlišnostem 

kyberprostoru a potřebě řešit specifické problémy vhodnými prostředky. Takovými 

řízeními jsou spory o doménová jména, která jsou čistě problematikou kyberprostoru, a 

dále takzvaná nezávazná online arbitráž. Nezávazné řešení sporů je v online světě 

převládající trend, a to dokonce i v případě arbitráží.96 

2.3.1. Nezávazná online arbitráž 

Samotný pojem nezávazné arbitráže je poněkud kontradiktorní. Ač, jak uvádí 

G. Born, definic rozhodčího řízení je téměř tolik, kolik je autorů odborné literatury 

věnujících se tomuto tématu, několik základních aspektů mají všechny tyto definice 

společných. Vykonatelnost rozhodčího nálezu je jedním z takových aspektů potvrzených 

v zásadě všemi autory věnujícími se rozhodčímu řízení.97 Je tedy otázkou, zda je 

skutečně možné hovořit o arbitráži, pokud je výsledek řízení nezávazný. 

                                                 

96 KAUFMANN-KOHLER, Gabrielle; SCHULTZ, Thomas. Online Dispute Resolution: 

Challenges for Contemporary Justice. Haag (Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2004, s. 153. 

ISBN 9041123180, ISBN 978-9041123183. 

97 BORN, Gary B. International Commercial Arbitration. 3rd edition. Alphen aan den Rijn 

(Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2009, s. 76. ISBN 9041127593, ISBN 9789041127594.; 

BLACKABY, Nigel, et al. An Overview of International Arbitration. In REDFERN, Alan, et al. Redfern 

and Hunter on International Arbitration. 5 edition. Oxford (Velká Británie) : Oxford University Press, 

2009, s. 2. ISBN 0199557187, ISBN 978-0199557189. 
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Pod pojmem nezávazná arbitráž se ve skutečnosti může skrývat několik různých 

druhů dohod mezi stranami. Ty se dělí dle míry závaznosti pro jednotlivé strany na 

jednostranně nezávazné a oboustranně nezávazné a dále dle toho, zda je pro 

strany/stranu nezávazné postoupení případného sporu před rozhodčí soud, nebo je 

nezávazný výsledek takového řízení. 

Zahájení řízení nezávazné, výsledek závazný 

Zaprvé, strany se mohou dohodnout, že v případě vzniknuvšího sporu mohou, 

ale nemusí řešit takový spor arbitráží. V případě, že by se strany pro rozhodčí řízení 

rozhodly, jeho výsledek bude plně závazný pro obě strany. 

Rozhodnutí řešit spor arbitráží může být také ponecháno pouze na jedné ze stran. 

Důvodem pro takovou úpravu může být snaha nabídnout takovou možnost zákazníkovi, 

jakožto slabší straně. Příkladem takové úpravy je povinnost všech členů Asociace 

Britských cestovních agentur zahrnout do svých smluv rozhodčí doložku řídící se 

Rozhodčím schématem pro obchod v oblasti cestovního ruchu.98 Dle tohoto schématu si 

může žalobce, zákazník, vybrat, zda zvolí arbitráž.99 Pokud si tak zvolí, žalovaný, 

cestovní agentura, je tímto rozhodnutím vázán a nález rozhodčího soudu je konečný,100 i 

když za určitých podmínek může být přezkoumán.101 

Ve výše uvedeném případě se dá rozhodovací proces považovat za arbitráž. „V 

případě, že výsledek bezpodmínečně zavazuje obě strany, není rozdílný od tradiční 

arbitráže a může tak být považován za arbitráž.“102 Stejně rozhodl singapurský vrchní 

soud, který uznal, že rozhodčí doložka dávající některé ze stran jednostranné právo 

rozhodnout, zda bude spor řešen arbitráží, může vytvořit platnou arbitrážní smlouvu. 103 

                                                 

98 Rozhodčí schéma pro oblast cestovního ruchu ve znění účinném od 1. května 2010 je 

k dispozici na <http://www.travelredress.co.uk/downloads/ASTI%20Rules%202010%20.pdf>. 

99 Rozhodčí schéma pro oblast cestovního ruchu ve znění účinném od 1. května 2010 ust. čl. 

2.1. 

100 Rozhodčí schéma pro oblast cestovního ruchu ve znění účinném od 1. května 2010 ust. čl. 

1.3. 

101 Rozhodčí schéma pro oblast cestovního ruchu ve znění účinném od 1. května 2010 ust. čl. 8. 

102 Op. cit. sub 96. s. 160. 

103 HWANG, Michael. 13 May 2002 - Singapore High Court : A contribution by the ITA Board 
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 Výsledek řízení nezávazný pro obě strany 

Tento proces, jehož výsledek není závazný pro žádnou stranu sporu, nazývá 

T. Schultz skutečně nezávaznou arbitráží. Příkladem může být Jednotná politika pro 

řešení sporů ohledně doménových jmen (dále jen „UDRP“). Rozhodčí nález vydaný 

senátem sestaveným dle těchto pravidel není vykonatelný především pro nesplnění 

základních kritérií kladených na rozhodčí řízení. I v případě uzavření sporu a vydání 

rozhodčího nálezu strany mohou požádat o soudní přezkum. Nález tak není finální.104 

V případě zcela nezávazné online arbitráže však nevykonatelnost rozhodčího 

nálezu národními soudy nemusí být problémem. T. Schultz toto ukazuje na příkladu 

rozhodování sporů v rámci eBay. „eBay může být považována za svoji vlastní jurisdikci 

s vlastní právní autoritou (…). Toto je přesně způsob, jakým může nezávazná online 

arbitráž fungovat: nezávisle na státu a soudech, s vlastním systémem vynucení a 

vlastními nástroji k vynucení svých rozhodnutí.“105 

Jak jsem již ale uvedl výše, rozhodčí nález v takovém případě postrádá 

závaznost a nelze tak mluvit, stricto sensu, o arbitráži Tento závěr ostatně činí i autoři 

odborné literatury zabývající se nezávaznou arbitráží.106 Dá se tak mluvit o jakési další 

formě ADR, kdy použití slova arbitráž spíše určitým způsobem ovlivňuje strany, aby 

rozhodčí nález přijaly za konečný, než že by se jednalo o skutečné rozhodčí řízení 

v tradičním slova smyslu. 

                                                                                                                                               

of Reporters. Unreported. 2002. 

104 SORKIN, David E. Judicial review of ICANN domain name dispute decisions. Computer & 

High technology law journal. 2001, Vol.18, s. 36. Dostupný také z WWW: 

<http://www.sorkin.org/articles/judicialreview.pdf>. 

105 SCHULTZ, Thomas. Online Arbitration: Binding or Non-Binding?. ADR Online Monthly 

[online]. 2002, November, [cit. 2011-11-18]. Dostupný z WWW: <http://ssrn.com/abstract=898622>. 

s. 11. 

106 ORTIZ, Alejandro López. Arbitration and IT. Arbitration International. 2005, Volume 21 

Issue 3, s. 349; KAUFMANN-KOHLER, Gabrielle; SCHULTZ, Thomas. Online Dispute Resolution: 

Challenges for Contemporary Justice. Haag (Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2004, s. 160. 

ISBN 9041123180, ISBN 978-9041123183. 
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2.3.2. Spory o doménová jména 

Dalším specifickým druhem sporů vyskytujících se v elektronickém světě jsou 

spory o doménová jména. V takových sporech se často řeší vztahy mezi vlastníky 

doménových jmen a třetími osobami. Jedná se především o spory způsobené tzv. 

cybersquattingem.107, 108 

Prvními pravidly upravujícími spory o doménová jména vytvořenými organizací 

ICANN byla právě v předchozí kapitole zmíněná UDRP. Tato pravidla musí přijmout 

každý vlastník domén s koncovkami com, .net, .org, .info, .biz a .mobi. Rozhodování 

dle UDRP mají na starosti různí zajišťovatelé. Prvním zmocněným byl Rozhodčí 

a mediační soud při WIPO se sídlem v Ženevě a to již od 1. prosince 1999.109 

Každopádně kvůli nezávaznému charakteru rozhodnutí dle těchto pravidel se 

nedá mluvit bez výhrad o rozhodčím řízení a konečná rozhodnutí ve věci výše 

uvedených doménových jmen v některých případech zůstávají na obecných státních 

soudech. 

Ač existují určité pokusy o rozšíření působnosti pravidel UDRP i na spory 

týkající se národních domén,110 ke sjednocení dosud nedošlo a takové spory jsou 

v jednotlivých státech rozhodovány rozdílně. 

V České republice je založena pravomoc a příslušnost Rozhodčího soudu při HK 

ČR a AK ČR a to v ust. čl. 15 a čl. 16 Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD.cz 

účinných od 1. listopadu 2011. Tato pravidla byla vydána sdružením CZ.NIC, které je 

správcem těchto domén. Zatímco v případě sporů mezi držitelem domény a sdružením 

                                                 

107 „Cybersquatting je registrace doménového jména, které porušuje práva majitele známé 

ochranné známky, obchodní firmy, názvu či jména bez svolení majitele známého označení, který se proti 

C. může bránit žalobou u soudu nebo v rozhodčím řízení“ (HENDRYCH, Dušan, et al. Právnický slovník. 

3.vydání. Praha (Česká republika) : C. H. Beck, 2009). 

108 ORTIZ, Alejandro López. Arbitration and IT. Arbitration International. 2005, Volume 21 

Issue 3, s. 347. 

109 PELIKÁNOVÁ, Radka. Poslední vývoj sporné agendy o jména z generických i národních 

vrcholných domén. Právní rozhledy. 2002, 8, s. 355. 

110 PELIKÁNOVÁ, Radka. K novým rozhodnutím ohledně doménových jmen. Právní 

rozhledy. 2002, 11, s. 535. 
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CZ.NIC je příslušnost Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR výlučná, v případě řešení 

sporů mezi držitelem licence a třetími osobami je příslušnost Rozhodčího soudu při HK 

ČR a AK ČR volitelná pro třetí osobu, která napadá doménové jméno nebo jeho 

registraci. Tato osoba si tak může zvolit, zda spor bude řešit před běžnými soudy České 

republiky nebo před Rozhodčím soudem HK ČR a AK ČR.111 

Ovšem i v případě, že bude ve sporu mezi držitelem licence a třetí osobou vydán 

rozhodčí nález, strany se mohou obrátit na soudy České republiky. Takový postup je 

zřejmý například v případě sporu o doménové jméno www.esazka.cz, který byl nejprve 

rozhodnut rozhodčím nálezem s označením Rsp 959/07 ze dne 1. října 2008, následně 

soudem prvního stupně a tento rozsudek byl potvrzen rozsudkem Vrchního soudu 

v Praze sp. zn. 3 Cmo 8/2009 ze dne 21. září 2009. 

Spory ohledně doménových jmen jsou před Rozhodčím soudem HK ČR a AK 

ČR řešeny od 21. května 2009 dle pravidel UDRP a zcela elektronicky.112 

Je tak zřejmé, že v oblasti rozhodování sporů týkajících se doménových jmen, je 

právě nezávazná arbitráž jedním z hlavních nástrojů. Hlavním problémem takového 

řízení je právě nezávaznost jeho výsledku vůči třetím stranám, a to především z důvodu 

absence uzavření rozhodčí doložky. I přesto, že by pravděpodobněji bylo přiléhavější 

jiné označení takových sporů, pojem nezávazná arbitráž se v této oblasti již ustálil, i 

když se de facto o arbitráž nejedná. 

2.4. Závěr 

Z výše uvedeného přehledu vlivu informačních technologií je zřejmé, že tyto 

zásadně poznamenaly vývoj rozhodčího řízení a nutí tak jak uživatele, tak rozhodčí 

soudy se přizpůsobovat novým trendům. 

Pokud ovšem přijmeme závěr, že online arbitráží je pouze plně elektronizované 

                                                 

111 Viz Pravidla alternativního řešení sporů v platnosti od 1. října 2007 dostupná na 

<http://www.nic.cz/files/nic/doc/Pravidla_ADR_20071001.pdf>. 

112 Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR. ICANN schválil elektronické řešení sporů podle 

pravidel UDRP, prováděné rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR. Tisková zpráva [online]. 29. května 

2009, [cit. 2011-11-18]. Dostupný z WWW: <http://www.soud.cz/downloads/Press_Release_pilot_ 

approval_cz.pdf>. 
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řízení, jen málokterý spor by se dal označit za online arbitráž. Spíše než s čistou online 

arbitráží se tak v současné době můžeme setkávat s „hybridními formami arbitráže, v 

níž se pojí prvky tradičního rozhodčího řízení a vliv moderních technologií.“113 

Příkladem oblasti rozhodčího řízení, která byla výrazně ovlivněna moderními 

technologiemi, je bezesporu podávání a doručování písemností. Z přehledu aktuálních 

změn rozhodčích pravidel také plyne, že se jedná o oblast, která se v souvislosti s 

technickým rozvojem potýkala s největšími problémy. Právě tyto změny by však měly 

pomoci dostat produkci písemností v rozhodčím řízení opět pod kontrolu. Stranám 

rozhodčího řízení tak zůstanou pouze výhody, které elektronické zasílání písemností 

přináší. 

Naopak přenos samotných slyšení během rozhodčího řízení do online prostředí 

je zatím spíše výjimkou než běžnou praxí a ani v rozhodčích pravidlech nenachází 

oporu. Ovšem i v této oblasti se naleznou výjimky. Prvními takovými je úprava online 

výslechu svědků v Rozhodčích pravidlech UNCITRAL 2010 a dále Příloha IV 

Rozhodčích pravidel ICC 2012, specificky vyjmenovávající online slyšení jako jednu 

z možností, jak urychlit řízení. Je otázkou, jak se tato možnost stane oblíbenou a 

využívanou po 1. lednu 2012, kdy tato pravidla vstoupí v účinnost. 

Osobně považuji plné online řešení sporů za dobrou možnost, jak snížit náklady 

a časovou náročnost rozhodčího řízení. Je pochopitelné, že ve velkých sporech, kdy jsou 

zástupci společností zvyklí pravidelně cestovat po celém světě a hodnota cestovného 

tvoří pouze zlomek hodnoty celého sporu, se nedá očekávat ochota řešit spory pomocí 

videokonferencí. Pro menší spory by se však jednalo o vhodné řešení, pokud mají 

takové spory být efektivně vyřešeny a zároveň se strany nechtějí zcela připravit o 

výhodu ústního slyšení volbou řízení založeného výhradně na písemných důkazech. 

Podpora online slyšení významnými rozhodčími soudy by mohla zpřístupnit 

řízení před těmito soudy i pro menší spory. Otázkou je, zda o takové zvýšení počtu 

sporů rozhodčí soudy v zájmu zachování kvality stojí. Nulová podpora online řízení 

totiž může být taktéž zapříčiněna snahou o zachování exkluzivity těchto institucí. 

                                                 

113 HERBOCZKOVÁ, Jana. Některé otázky týkající se rozhodčího řízení vedeného online. 

Právní rozhledy. 2009, 9, s. 323. 
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V oblasti sporů vzniklých v elektronickém prostředí jsou nejčastěji zmiňované 

spory ohledně doménových jmen. Tyto spory jsou ve většině případů řešeny jinými 

prostředky, než standardní arbitráží. I přes svou nezávaznost tyto prostředky bývají 

označovány jako nezávazná arbitráž, popřípadě nezávazná online arbitráž, pokud spor 

probíhá plně v elektronickém prostředí. 
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3. Důvěrnost v mezinárodním rozhodčím řízení 

V druhé části diplomové práce se budu věnovat důvěrnosti v rozhodčím řízení. 

Téma bych si dovolil uvést citátem z rozsudku ve věci Russell v. Russell z 19. století. 

„Osoby vstupují do těchto (rozhodčích) dohod s výslovnou vidinou, že tak své sváry 

udrží mimo zraky veřejnosti.“114 Je tak zřejmé, že důvěrnost je od počátku vývoje 

rozhodčího řízení považována za jednu z jeho esenciálních předností. Tento tradiční 

náhled byl ovšem v posledních letech narušen několika zásadními rozsudky národních 

soudů. Tento vývoj byl následně reflektován v rozhodčích pravidlech, která se 

povětšinou různými způsoby snaží navrátit stranám pocit, že jejich spor bude vyřešen 

citlivě a nebude narušeno jejich soukromí. 

Právě z důvodu současných změn v názoru soudů a změn v rozhodčích 

pravidlech považuji způsob řešení implikované povinnosti důvěrnosti mezi stranami 

sporu rozhodčího řízení za významný nový trend v mezinárodní obchodní arbitráži. 

Povinnosti rozhodčího soudu a rozhodčího senátu zachovávat řízení a rozhodčí 

nález důvěrnými se dále věnovat nebudu. Jedinou problematickou otázkou v tomto 

ohledu by mohlo být publikování rozhodčích nálezů. Vzhledem ke skutečnosti, že 

publikované nálezy jsou vždy důkladně anonymizovány, nepovažuji tuto otázku za 

zásadní pro oblast důvěrnosti v rozhodčím řízení. Ostatně je v zájmu samotných 

rozhodčích soudů, aby si zachovaly důvěryhodnost u svých klientů. 

Dále se také nebudu věnovat národním právním předpisům, protože tyto 

většinou otázku důvěrnosti rozhodčího řízení neupravují.115, 116, 117 

                                                 

114 Russell v. Russell (1880) 14 Ch.D. 471, 474 (Ch.), citováno v BOYD, Stewart. Expert report 

(in Esso/BHO v. Plowman). Arbitration International. 1995, Volume 11 Issue 3, s. 265-272. 

115 BORN, Gary B. International Commercial Arbitration. 3rd edition. Alphen aan den Rijn 

(Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2009, s. 2254. ISBN 9041127593, ISBN 9789041127594. 

116 Výjimkou jsou národní rozhodčí předpisy Španělského království, Nového Zélandu, 

Rumunska, Hongkongu, Singapurské republiky a v současné době, v návaznosti na aktuální judikaturu, 

také národní předpisy Austrálie.  

117 Dále je třeba zmínit, že s účinností od 1. května 2011 přijala Francouzská republika novou 

úpravu ohledně rozhodčího řízení novelou No. 2011-48 ze dne 13. ledna 2011 (francouzské znění 

předpisu z oficiálních stránek je k dispozici zde <http://www.legifrance.gouv.fr/download_code_pdf. 
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3.1. Rozlišení zásady důvěrnosti a zásady neveřejnosti rozhodčího řízení 

Protože se na následujících stranách budu věnovat výhradně zásadě důvěrnosti a 

nikoliv zásadě neveřejnosti, považuji za vhodné tyto dvě zásady od sebe oddělit hned 

v úvodu i přesto, že spolu mohou být do určité míry provázané. Zatímco „zásada 

neveřejnosti zahrnuje fakt, že rozhodčí řízení je soukromé pouze pro strany sporu a 

senát“,118 zásada „důvěrnosti v souvislosti s arbitrážemi především zahrnuje důvěrnost 

v souvislosti s písemnostmi a rozsah, ve kterém je může strana v rozhodčím řízení 

odhalit třetím stranám, nebo užití písemností spojených s rozhodčím řízením pro jiné 

účely než pro účely řízení, kterého se týkají.“119 

Zásadě neveřejnosti jsem se rozhodl nevěnovat především proto, že není 

v současné době nijak rozporována. Neveřejnost je většinou autorů odborné literatury 

uznávána jako základní princip mezinárodního rozhodčího řízení120 a v zásadě všechna 

rozhodčí pravidla obsahují ustanovení, že rozhodčí řízení probíhá in camera.121 

                                                                                                                                               

do?pdf=LEGISCTA000006089134&bouton=T%C3%A9l%C3%A9charger+en+PDF&cidTexte=LEGITE

XT000006070716>, neoficiální anglický překlad relevantní části dostupný na 

<http://www.iaiparis.com/pdf/FRENCH_LAW_ON_ARBITRATION.pdf>). Ust. čl. 1464 odst. 4 uvádí, 

že rozhodčí řízení je důvěrné, pokud se strany nedohodnou opačně. Tento článek se ovšem týká pouze 

domácích řízení a ust. čl. 1506 nepřijímá tuto úpravu pro mezinárodní arbitráže. Dle názoru autorů 

odborné literatury toto znamená, že Francie již neuznává důvěrnost mezinárodního rozhodčího řízení. 

(SANTOS, Carlos de los; MOYA, Margarita Soto. Confidentiality under the new french arbitration law: a 

step forward?. Miguel Ángel Fernández-Ballesteros and David Arias (eds). Spain Arbitration Review | 

Revista del Club Español del Arbitraje. 2011, Volume 2011 Issue 11, s. 88). 

118 CROOKENDEN, Simon. Who Should Decide Arbitration Confidentiality Issues?. 

Arbitration International : The Journal of the London Court of International Arbitration. 2009, Volume 

25 Number 4, s. 603. ISSN 09570411. 

119 Op. cit. sub 118. 

120 BLACKABY, Nigel, et al. 2. The Agreement to Arbitrate. In REDFERN, Alan, et al. Redfern 

and Hunter on International Arbitration. 5 edition. Oxford (Velká Británie) : Oxford University Press, 

2009, s. 136. ISBN 0199557187, ISBN 978-0199557189. 

121 Rozhodčí pravidla UNCITRAL 2010 ust. čl. 25 odst. 4; Rozhodčí pravidla ICC 2012 

ust. čl. 26 odst. 3; Rozhodčí pravidla SCC ust. čl. 27 odst. 3. 
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3.2. Historický vývoj důvěrnosti v rozhodčím řízení 

Jak jsem již uvedl v úvodu této kapitoly, důvěrnost byla od počátku vývoje 

rozhodčího řízení považována za jeho významný aspekt. Po dlouhou dobu tento závěr 

nebyl nijak zpochybňován a otázka důvěrnosti v rozhodčím řízení byla stranou 

pozornosti autorů odborné literatury až do poloviny 80. let 20. století.122 

Zatímco v polovině 80. let se začaly objevovat první komentáře a soudní 

rozhodnutí věnující se otázce důvěrnosti, první skutečně dramatická událost přišla 

přibližně o dekádu později. Přestože některé soudy popíraly existenci implikované 

povinnosti důvěrnosti již v 80. letech, za zlomové rozhodnutí je považován rozsudek 

australského Vrchního soudu ve věci Esso/BHP etc. v. Plowman. Vrchní soud popřel 

implikovanou povinnost důvěrnosti rozhodčího řízení ve vztahu k produkci písemností. 

Další podobné rozsudky následovaly v posledním desetiletí dvacátého století ze států 

jako je Švédské království nebo Spojené státy americké. Tyto rozsudky různým 

způsobem omezily implikovanou povinnost důvěrnosti v mezinárodní obchodní 

arbitráži. Na druhé straně názorového spektra stojí soudy francouzské a britské, které 

dále zachovávají tradiční postoj k důvěrnosti v rozhodčím řízení. 

I přes výše uvedené zpochybnění implikované důvěrnosti v rozhodčím řízení se 

stále většina zahraničních autorů kloní k názoru, že rozhodčí řízení je samo o sobě 

důvěrné, ač s určitými výjimkami.123 Někteří z autorů, ač je jich menšina, ovšem 

zastávají i opačný závěr. Kupříkladu V. Balaš spíše preferuje trendy směřující 

k transparentnosti, než důvěrnost124 a uvádí, že „utajení nikdy nepatřilo mezi základní 

koncepty mezinárodního obchodního rozhodčího řízení. Stejně tak lze s jistotou tvrdit, 
                                                 

122 BLADEN, Neil of. Confidentiality in Arbitration. Arbitration International. 1996, Volume 

12 Issue 3, s. 287. 

123 BLACKABY, Nigel, et al. An Overview of International Arbitration. In REDFERN, Alan, et 

al. Redfern and Hunter on International Arbitration. 5 edition. Oxford (Velká Británie) : Oxford 

University Press, 2009. s. 1-83. ISBN 0199557187, ISBN 978-0199557189. s. 33; BORN, Gary B. 

International Commercial Arbitration. 3rd edition. Alphen aan den Rijn (Nizozemsko) : Kluwer Law 

International, 2009. 3303 s. ISBN 9041127593, ISBN 9789041127594. s. 2280; ROWLEY, J William, et 

al. Arbitration World: Jurisdictional Comparison 2004. Londýn (Velká Británie) : European Lawyer Ltd, 

2004. ISBN 0954652304, ISBN 978-0954652302. s. 17. 

124 BALAŠ, Vladimír. Důvěrnost arbitrážního řízení? Ano, ale!. Právní fórum. 2004, 6, s. 228. 
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že v rozhodčím řízení automaticky neplatí ani zásada důvěrnosti.“125 Taktéž B. Klein a 

M. Holeček uvádějí, že „pokud to neodporuje dohodě stran (…), může kterákoliv ze 

stran informace o průběhu či výsledku rozhodčího řízení zveřejnit.“126 

3.3. Současná úprava důvěrnosti v jednotlivých rozhodčích pravidlech a 

porovnání s předchozí úpravou 

Nejistota ohledně existence této zásady donutila v poslední době několik 

rozhodčích soudů doplnit svá pravidla o výslovné ustanovení upravující důvěrnost 

řízení,127 popřípadě existenci této zásady potvrdit rozhodovací praxí.128 Stejně jako 

v předchozí kapitole se tak primárně budu věnovat změnám ve sledovaných rozhodčích 

pravidlech jakožto hlavnímu indikátoru současných trendů v tomto odvětví. 

3.3.1. Rozhodčí pravidla vypracovaná Komisí Organizace spojených 

národů pro mezinárodní obchodní právo 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL obsahují v obou sledovaných verzích úpravu 

důvěrnosti pouze v souvislosti s rozhodčím nálezem. Zatímco Rozhodčí pravidla 

UNCITRAL 1976 obecně stanovovala, že rozhodčí nález může být zveřejněn pouze se 

souhlasem obou stran,129 Rozhodčí pravidla UNCITRAL 2010 již připouštějí určité 

výjimky, a to sice v rozsahu, v jakém je uveřejnění nálezu požadováno jednou ze stran 

z důvodu právní povinnosti, ochrany zákonného práva nebo v souvislosti s řízením před 

soudem nebo jinou příslušnou autoritou.130 

UNCITRAL se tak vydal cestou omezování důvěrnosti rozhodčího nálezu. 

                                                 

125 Op. cit. sub 124. 

126 KLEIN, Bohuslav; DOLEČEK, Martin. Rozhodčí řízení. Praha (Česká republika) : 

ASPI, a.s., 2007, s. 96. ISBN 978-80-7357-264-8. 

127 Příklady takových rozhodčích pravidel jsou Rozhodčí pravidla CAM 2010, Rozhodčí 

pravidla LCIA, Rozhodčí pravidla VIAC, Švýcarská rozhodčí pravidla, Rozhodčí pravidla WIPO. 

128 Takovou rozhodovací praxi je možno sledovat například v případě senátu ustanovených dle 

Rozhodčích pravidel ICC (FORTIER, L. Yves. The Occasionally Unwarranted Assumption of 

Confidentiality. Arbitration International. 1999, Volume 15 Issue 2, s. 132). 

129 Rozhodčí pravidla UNCITRAL 1976 ust. čl. 32 odst. 5. 

130 Rozhodčí pravidla UNCITRAL 2010 ust. čl. 34 odst. 5. 
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K tomu došlo především proto, aby se zamezilo rozporům mezi rozhodčími pravidly a 

národními právními řády, které původní znění způsobovalo.131 

K neexistenci úpravy důvěrnosti dalších fází rozhodčího řízení je potřeba 

připomenout, že UNCITRAL pravidla jsou pravidla určená především pro řízení ad-hoc. 

Strany tak mají naprostou volnost si otázku důvěrnosti ujednat dle vlastního uvážení.132 

3.3.2. Pravidla rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory 

Rozhodčí pravidla ICC 1998 obsahovala úpravu důvěrnosti pouze velice 

sporadicky, když uváděla, že rozhodčí senát může přijmout opatření na ochranu 

obchodních tajemství a informací důvěrné povahy.133 Takto omezená úprava však 

neznamenala, že by ICC nepovažovalo rozhodčí řízení za důvěrné. I přes absenci 

výslovné úpravy v rozhodčích pravidlech autoři odborné literatury popisovali řízení dle 

rozhodčích pravidel ICC jako důvěrné.134 

Je také třeba dodat, že pravidla před rokem 1998 neobsahovala ani výše 

zmíněnou úpravu. Během předposlední revize bylo s vědomím, že mnoho dalších 

rozhodčích soudů přijalo úpravu důvěrnosti, důkladně zvažováno, jak důvěrnost do 

rozhodčích pravidel ICC zahrnout. Tyto úvahy byly také vedeny s plným vědomím 

aktuálního vývoje, ukazujícího, že důvěrnost již nemůže být považována v rozhodčím 

řízení za automatickou vlastnost. ICC nakonec přijalo takto minimalistickou úpravu 

především vzhledem ke komplexnosti různých výjimek z principu důvěrnosti, které 

mohou existovat dle národních přepisů. Nechalo tak prostor rozhodčímu senátu a 

                                                 

131 DAUJOTAS, Rimantas. Assessment of the New UNCITRAL Arbitration Rules of 2010 

[online]. B.m. : Social Science Research Network - Working Paper Series, April 2011 [cit. 2011-11-10]. 

Dostupné z WWW: <http://ssrn.com/abstract=1866198>. s. 18. 

132 Op. cit. sub 131. s. 19. 

133 Rozhodčí pravidla ICC 1998 ust. čl. 20 odst. 7. 

134 BORN, Gary B. International Commercial Arbitration. 3rd edition. Alphen aan den Rijn 

(Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2009, s. 2267-2268. ISBN 9041127593, ISBN 

9789041127594; CRAIG, William Laurence; PARK, William W.; PAULSSON, Jan. International 

Chamber of Commerce arbitration. 3rd edition. Paříž (Francie) : ICC Publishing S.A., 2000, s. 311. ISBN 

9284212510, ISBN 978-9284212514. 
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stranám, aby si upravily tuto otázku po svém.135 

Nově revidovaná pravidla, která vstoupí v platnost v roce 2012, posunula úpravu 

ještě o něco dál. Sice také přímo neupravují povinnost důvěrnosti mezi stranami, 

k původní úpravě však výslovně přidávají nástroj, jak důvěrnost upravit dle potřeb stran 

a na jejich žádost.136 

3.3.3. Rozhodčí pravidla Arbitrážního soudu působícího při Stockholmské 

obchodní komoře 

Rozhodčí pravidla SCC 1999 neobsahovala zvláštní článek věnující se 

důvěrnosti mezi stranami. V tomto ohledu obsahovala v článku 9 ustanovení, že 

rozhodčí soud by měl dbát na důvěrnost rozhodčího řízení a dále v článku 20 odst. 3 

stejnou povinnost ukládala rozhodčímu senátu. 

Během revize v roce 2007 byla tato dvě ustanovení shrnuta do jediného článku, 

obsah však v zásadě zůstal stejný.137 Významově shodné ustanovení bylo přijato i 

během poslední revize v roce 2010.138 

Arbitrážní soud působící při Stockholmské obchodní komoře v tomto případě 

stál před stejným rozhodováním jako ICC, když zvažoval rozšíření povinnosti 

důvěrnosti i na strany sporu. Stejně jako ICC a na rozdíl od Milánského rozhodčího 

soudu působícího při Milánské obchodní komoře bylo rozhodnuto, že povinnost 

důvěrnosti nebude rozšířena, a to především pro množství výjimek, na které by mohla 

taková povinnost narážet.139 

                                                 

135 DERAINS, Yves; SCHWARZ, Eric. Guide to the ICC Rules of Arbitration. 2nd Revised 

edition. Haag (Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2005, s. 285. ISBN 9041122680, ISBN 978-

9041122681. 

136 Rozhodčí pravidla ICC 2012 ust. čl. 22 odst. 4: „Na žádost kterékoliv ze stran, rozhodčí 

senát může vydávat příkazy ohledně důvěrnosti rozhodčího řízení nebo v jakékoliv jiné záležitosti ve 

spojitosti s arbitráží a může přijmout opatření pro ochranu obchodních tajemství a informací důvěrné 

povahy.“ 

137 Pravidla SCC 2007 ust. čl. 46. 

138 Pravidla SCC 2010 ust. čl. 46. 

139 HOBÉR, Kaj; MCKECHNIE, William. New Rules of the Arbitration Institute of the  
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3.3.4. Rozhodčí pravidla Milánského rozhodčího soudu působícího při 

Milánské obchodní komoře 

Rozhodčí pravidla CAM 2004 obsahovala úpravu důvěrnosti v ust. čl. 8. Dle této 

úpravy měl rozhodčí soud, rozhodčí senát a předvolaní odborníci udržovat v důvěrnosti 

všechny informace týkající se řízení. Rozhodčí nález mohl být uveřejněn pouze 

s předchozím souhlasem stran. 

V roce 2010 přijal Milánský rozhodčí soud působící při Milánské obchodní 

komoře novou úpravu. Dle ust. čl. 8 Rozhodčích pravidel CAM 2010 nyní rozhodčí 

soud, strany a rozhodčí senát musí udržovat řízení a rozhodčí nález důvěrný s výjimkou 

případů, kdy musí být použity pro ochranu práv. Dle druhého odstavce může rozhodčí 

soud z výzkumných důvodů zveřejnit rozhodčí nález v anonymizované podobě, pokud 

některá ze stran během řízení nevyjádří s tímto svůj nesouhlas. Strany tak musí na rozdíl 

od předchozí verze aktivně namítnout nesouhlas se zveřejněním. Tato úprava ovšem 

vzhledem k anonymizování nálezu nenarušuje důvěrnost rozhodčího nálezu a byla 

přijata z důvodů posílení transparentnosti.140 

Výše uvedená změna Rozhodčích pravidel CAM poměrně významně mění 

úpravu důvěrnosti mezi stranami. Milánský rozhodčí soud působící při Milánské 

obchodní komoře se tak ztotožnil s názorem, že důvěrnost je zásadním aspektem 

mezinárodního rozhodčího řízení a snaží se tento aspekt posílit. Zároveň však Rozhodčí 

pravidla CAM 2010 pamatují na možný konflikt s národními předpisy, když upravují 

výjimku z principu důvěrnosti.141 

3.3.5. Závěr 

Ze všech sledovaných rozhodčích pravidel je zřejmé, že důvěrnost je skutečně 

„sporné a nestálé téma“142 a i přístupy jednotlivých rozhodčích soudů se mohou 

                                                                                                                                               

Stockholm Chamber of Commerce. Arbitration International. 2007, Volume 23 Issue 2, s. 275. 

140 COPPO, Benedetta. The 2010 revision of the arbitration rules of the Chamber of Arbitration 

of Milan. Vindobona Journal. 2010, 14, s. 287. Dostupný také z WWW: <http://www.maa.net/uploads/ 

VJ/11._Benetta_Coppo.pdf>.  

141 Op. cit. sub 140. s. 288. 

142 BORN, Gary B. International Commercial Arbitration. 3rd edition. Alphen aan den Rijn 
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diametrálně lišit. Zatímco Milánský rozhodčí soud působící při Milánské obchodní 

komoře považuje jistotu důvěrnosti za významný aspekt rozhodčího řízení a ve svých 

rozhodčích pravidlech autoritativně nařizuje i stranám sporu, aby dodržovaly tuto 

povinnost, ostatní rozhodčí pravidla pouze ujišťují strany, že rozhodčí senát a samotný 

rozhodčí soud budou zachovávat důvěrnost řízení, popřípadě otázku neupravují vůbec. 

Úprava tak zůstává na obecných principech důvěrnosti v rozhodčím řízení, popřípadě na 

dohodě samotných stran sporu. 

Co je však společné pro většinu institucionálních rozhodčích pravidel, je snaha 

nepřijít do konfliktu s národními právními řády. Proto i rozhodčí pravidla upravující 

povinnost důvěrnosti stanovují výjimky, za kterých nad důvěrností řízení převáží jiný, 

významnější zájem. Absolutní požadavek zachování důvěrnosti totiž selhává kupříkladu 

v případě výkonu rozhodčího nálezu, kdy vítězná strana sporu musí pochopitelně 

doložit soudu rozhodčí nález, jehož výkonu se domáhá.143 Nepřipustit výkon rozhodnutí 

jen z důvodu ochrany důvěrnosti by bylo absurdním závěrem znehodnocujícím celé 

předchozí rozhodčí řízení. 

3.4. Úkony a skutečnosti zahrnuté do povinnosti důvěrnosti 

Problematika důvěrnosti nekončí pouze u otázky, zda v rozhodčím řízení 

existuje, či neexistuje povinnost implikované důvěrnosti mezi stranami. Pokud 

v souladu s názorem většiny autorů odborné literatury připustíme, že rozhodčí řízení je 

v zásadě důvěrné, zůstává stále otázkou, do jaké míry musí být tato zásada zachována. 

V tomto ohledu může být rozsah důvěrnosti rozdělen do tří základních aspektů: 

existence řízení, průběh řízení a rozhodčí nález.144 

3.4.1. Existence řízení 

První otázkou, které se budu věnovat, je důvěrnost samotné existence 

                                                                                                                                               

(Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2009, s. 2249. ISBN 9041127593, ISBN 9789041127594. 

143 Především s ohledem na New Yorskou úmluvu ust. čl. 4 odst. 1 písm. a. 

144 SMEUREANU, Ileana M. Confidentiality in International Commercial Arbitration. Alphen 

aan den Rijn (Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2011. International Arbitration Law Library, 

Volume 22, s. 27. ISBN 9041132260, ISBN 978-9041132260. 
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rozhodčího řízení. Zatímco důvěrnost rozhodčího řízení je často zmiňována jak autory 

odborné literatury, tak samotnými rozhodčími pravidly, otázka důvěrnosti samotné 

existence sporu mezi dvěma stranami řízení není pravděpodobně natolik ožehavou 

otázkou jako důvěrnost dokumentace a její výslovná úprava se tak objevuje spíše 

výjimečně.145 

I tak ale mohou mít strany řízení zájem udržet samotnou existenci sporu 

důvěrnou. Odhalení existence sporu bezpochyby nepřispívá k dobrému obrazu 

společnosti na trhu. Například odhalení sporu mezi společností a jejím dodavatelem by 

mohlo snížit důvěru odběratelů ve schopnost společnosti dostát svým závazkům. 

V současné době jen několik rozhodčích pravidel doslovně upravuje povinnost 

udržovat existenci samotného řízení důvěrnou.146 Některá další pravidla pak obsahují 

obecné ustanovení stanovující, že řízení má být důvěrné.147 Otázkou v tomto případě 

zůstává, zda tím navrhovatelé pravidel měli na mysli zachování principu neveřejnosti, či 

zdali i existence řízení má být považována za důvěrnou. 

Posledním případem jsou pravidla, která neobsahují ustanovení ohledně 

důvěrnosti vůbec nebo pouze velice omezeně.148 V takovém případě, pokud si strany 

neupraví důvěrnost existence řízení vzájemnou dohodou, se bude tato otázka řídit 

obecnými principy.  

Shodně jako v případě implikované důvěrnosti rozhodčího řízení, autoři odborné 

literatury obecně označují i samotnou existenci rozhodčího řízení za důvěrnou.149 Ve 

                                                 

145 SCHULTZ, Thomas. Information Technology and Arbitration : A Practitioner's guide. 

Alphen aan den Rijn (Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2006, s. 128. ISBN 9041125159, ISBN 

978-9041125156; SMEUREANU, Ileana M. Confidentiality in International Commercial Arbitration. 

Alphen aan den Rijn (Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2011. International Arbitration Law 

Library, Volume 22, s. 75. ISBN 9041132260, ISBN 978-9041132260. 

146 Například Rozhodčí pravidla ACICA 2011 ust. čl. 14.2; Rozhodčí pravidla WIPO ust. čl. 73 

písm. a; Rozhodčí pravidla HKIAC ust. čl. 39 odst. 1. 

147 Například Rozhodčí pravidla CAM 2010 ust. čl. 8 odst. 1. 

148 Například Rozhodčí pravidla UNCITRAL 2010; Rozhodčí pravidla ICC 2012; Rozhodčí 

pravidla SCC 2010. 

149 ROWLEY, J William, et al. Arbitration World: Jurisdictional Comparison 2004. Londýn 

(Velká Británie) : European Lawyer Ltd, 2004, s. 17. ISBN 0954652304, ISBN 978-0954652302; 
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světle současného vývoje existují i autoři doporučující raději tuto otázku specificky 

upravit v rozhodčí doložce, popřípadě si zvolit rozhodčí pravidla, která důvěrnost 

existence rozhodčího řízení specificky upravují.150 Existují ovšem i opačné názory, 

tvrdící, že samotná existence rozhodčího řízení není důvěrnou informací.151 

Osobně ovšem nepovažuji možnost stran neodůvodněně odhalovat existenci 

rozhodčího řízení za šťastnou. Právě odhalení samotné existence sporu může být 

základem pro další prolamování důvěrnosti rozhodčího řízení. Především v tomto 

ohledu spatřuji riziko v souvislosti s publikováním anonymizovaných rozhodčích 

nálezů. Rozhodčí soudy se každý rok věnují pouze omezenému počtu sporů. Pokud tak 

veřejnosti bude představena informace o existenci sporu mezi významnými 

společnostmi v určitém průmyslovém odvětví, název rozhodčího soudu, který tento spor 

urovnává, a rok vydání rozhodčího nálezu, bude často možné nalézt příslušný rozhodčí 

nález, a to i pokud budou z jeho znění odstraněna jména stran sporu. Vyjmutí existence 

sporu z povinnosti důvěrnosti by tak mohlo vést k nechuti rozhodčích soudů publikovat 

rozhodčí nálezy. Takový vývoj by ovšem byl v rozporu se zásadou transparentnosti a 

zbytečně by ochudil odbornou veřejnost o zdroj informací o rozhodčím řízení. 

Dá se tak uzavřít v souladu s T. Schultzem, že ač strany ve většině případů 

mohou spoléhat na skutečnost, že princip implikované důvěrnosti zahrnuje i existenci 

samotného řízení, je vhodné takové ustanovení zahrnout do rozhodčí doložky. 

3.4.2. Průběh řízení 

Pravděpodobně nejcitlivějšími informacemi v průběhu rozhodčího řízení jsou 

jednotlivá podání a důkazní materiály. Většina rozhodčích pravidel zahrnujících 

                                                                                                                                               

GAILARD, Emmanuel; SAVAGE, John. Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial 

Arbitration. Haag (Nizozemsko) : Kluwer Law International, 1999, s. 773. ISBN 9041110259, ISBN 978-

9041110251. 

150 SCHULTZ, Thomas. Information Technology and Arbitration : A Practitioner's guide. 

Alphen aan den Rijn (Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2006, s. 125. ISBN 9041125159, ISBN 

978-9041125156. 
151 KLEIN, Bohuslav; DOLEČEK, Martin. Rozhodčí řízení. Praha (Česká republika) : ASPI, a.s., 

2007, s. 96. ISBN 978-80-7357-264-8. 
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explicitní úpravu důvěrnosti v této souvislosti zmiňuje právě důkazní materiály a 

podání.152 Dle názoru autorů odborné literatury,153 v případě, že připustíme existenci 

implikované důvěrnosti rozhodčího řízení, jsou to především důkazní materiály, které 

musí být chráněny povinností důvěrnosti. 

Je tak pochopitelné, že strany i autoři odborné literatury se nejvíce věnují 

důvěrnosti právě v souvislosti s prezentovanými důkazními materiály. S výjimkou 

soudů, které odmítly zásadu důvěrnosti jako implikovaný princip, tak panuje všeobecná 

shoda, že právě tyto písemnosti by měly být chráněny před odhalením třetím stranám. 

3.4.3. Rozhodčí nález 

Rozhodčí nález je posledním aspektem rozhodčího řízení, na který by se mohla 

vztahovat povinnost důvěrnosti. Uvádím ho poslední jednak proto, že se jedná o 

poslední fázi samotného rozhodčího řízení, tak také proto, že jde dle některých autorů 

odborné literatury o „aspekt rozhodčího řízení, který je nejméně důvěrný“.154 

Úprava v rozhodčích pravidlech 

Právě v oblasti důvěrnosti rozhodčích nálezů existuje největší počet výjimek 

stanovených rozhodčími pravidly. Sledovaná rozhodčí pravidla v současné době 

obsahují výjimky z důvodů ochrany některé ze stran, popřípadě opravňují rozhodčí 

soudy publikovat nálezy v anonymizované formě. Obecně ovšem platí, a je tak i 

stanoveno ve většině rozhodčích pravidel,155 že strany mají povinnost neodhalit znění 

rozhodčího nálezu třetím stranám bez souhlasu protistrany. Na druhé straně spektra pak 

                                                 

152 Například Rozhodčí pravidla LCIA ust. čl. 30 odst. 1; Rozhodčí pravidla WIPO ust. čl. 74 

písm. a a čl. 76 písm. a. 

153 BORN, Gary B. International Commercial Arbitration. 3rd edition. Alphen aan den Rijn 

(Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2009, s. 2252. ISBN 9041127593, ISBN 9789041127594.  

154 SCHULTZ, Thomas. Information Technology and Arbitration : A Practitioner's guide. 

Alphen aan den Rijn (Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2006, s. 128. ISBN 9041125159, ISBN 

978-9041125156. 

155 Například Rozhodčí pravidla UNCITRAL 2010 ust. čl. 34 odst. 5; Švýcarská rozhodčí 

pravidla ust. čl. 43 odst. 1; Rozhodčí pravidla ACICA 2011 ust. čl. 14 odst. 2; Rozhodčí pravidla LCIA 

ust. čl. 30 odst. 1. 
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stojí rozhodčí pravidla, která explicitně nevyjmenovávají rozhodčí nález jako dokument, 

jehož důvěrnost musí být stranami zachována.156 V takovém případě opět rozhodne 

existence či neexistence implikované povinnosti udržovat rozhodčí nález důvěrný. 

Důvěrnost rozhodčího nálezu v názorech autorů odborné literatury 

Zatímco někteří autoři odborné literatury považují důvěrnost rozhodčího nálezu 

za velice omezenou až neexistující,157 jiní i samotný nález obecně zahrnují do 

implikované povinnosti důvěrnosti.158 Ovšem v různých jurisdikcích byla tato 

implikovaná povinnost do různé míry ovlivněna rozhodnutími národních soudů. Právě 

potřeba odhalit rozhodčí nález třetím stranám byla nejčastější příčinou soudních sporů, 

jejichž výsledkům se budu věnovat v následující podkapitole. Autoři odborné literatury 

tak často uzavírají, že „dosáhnout absolutní důvěrnosti rozhodčího nálezu je v současné 

době téměř nemožné a objevuje se pouze za výjimečných okolností“.159 

Množství různých omezení ovšem neznamená, že by rozhodčí nález nebyl 

důvěrným dokumentem. Dle mého názoru je velké množství výjimek způsobeno také 

skutečností, že možnost či nemožnost odhalit rozhodčí nález třetí straně byly nejčastěji 

předmětem soudního přezkumu. Vzhledem k vysokému počtu těchto sporů je tak 

zřejmé, že strany mají značný zájem na zachování nálezu důvěrným. Dá se tak pouze 

doporučit, aby strany důkladně zvážily výběr rozhodčích pravidel a taktéž lex arbitri 

jejich případného sporu. Dle většiny rozhodčích pravidel i národních předpisů se totiž 

nemohou zcela spolehnout na to, že rozhodčí nález bude utajen za všech okolností. 

Minimálně se ale strany mohou vyhnout neodůvodněným publikacím rozhodčího nálezu 

protistranou. 

                                                 

156 Rozhodčí pravidla SCC 2010 ust. čl. 46. 

157 Op. cit. sub 154. 

158 BORN, Gary B. International Commercial Arbitration. 3rd edition. Alphen aan den Rijn 

(Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2009, s. 2252. ISBN 9041127593, ISBN 9789041127594. 

159 SMEUREANU, Ileana M. Confidentiality in International Commercial Arbitration. Alphen 

aan den Rijn (Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2011. International Arbitration Law Library, 

Volume 22, s. 49. ISBN 9041132260, ISBN 978-9041132260. 
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3.5. Judikatura zabývající se důvěrností v rozhodčím řízení 

Jak jsem již uvedl v kapitole věnující se historickému vývoji důvěrnosti 

v rozhodčím řízení, judikatura sehrála v této otázce významnou roli během posledních 

několika dekád. Z důvodu významnosti a také přehlednosti tak budu otázce judikatury 

národních soudů věnovat samostatnou kapitolu, ve které popíši zásadní rozsudky 

věnující se důvěrnosti a jejich praktické důsledky. 

V zásadě se dají jednotlivé jurisdikce rozdělit na „tradiční“ a „progresivní“. 

Zatímco tradiční jurisdikce stále uznávají princip implikované důvěrnosti, soudy 

progresivních jurisdikcí způsobily popisovaný obrat ve vnímání implikované důvěrnosti 

mezinárodní obchodní arbitráže. 

3.5.1. Austrálie 

Austrálii neuvádím první z důvodu abecedního pořádku, ale proto, že to byl 

právě australský Vrchní soud, který rozbouřil debatu ohledně implikované povinnosti 

důvěrnosti rozhodčího řízení. V již notoricky známém rozsudku ve věci Esso Australia 

Resources Ltd v. Sidney James Plowman160 rozhodl, že „důvěrnost není základním 

atributem řízení nebo písemností a informací poskytnutých během a pro účely 

rozhodčího řízení.“ Takto zásadní rozhodnutí bylo později označeno za „nejkrutější 

(fiercest) odmítnutí principu implikované povinnosti důvěrnosti v arbitráži“.161 

V tomto případě se jednalo o rozhodčí řízení mezi státními a soukromými 

společnostmi obchodujícími s plynem a ropou. Australské Ministerstvo energie a 

minerálních zdrojů, které nebylo stranou tohoto rozhodčího řízení, ale vykonávalo 

dohled nad společnostmi, se dožadovalo publikace veškerých písemností použitých 

během rozhodčího řízení. Esso jako soukromá společnost odporovalo se zdůvodněním, 

že tyto materiály obsahují informace ohledně nalezišť ropy a další citlivé obchodní 

informace. 
                                                 

160 High Court of Australia, 7 April 1995, No. 95/014 dostupné v Albert Jan van den Berg (ed), 

Yearbook Commercial Arbitration 1996 - Volume XXI (Kluwer Law International 1996). s. 137 – 171. 

161 SMEUREANU, Ileana M. Confidentiality in International Commercial Arbitration. Alphen 

aan den Rijn (Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2011. International Arbitration Law Library, 

Volume 22, s. 37. ISBN 9041132260, ISBN 978-9041132260. 
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Dle mého názoru je pochopitelné, že ministerstvo potřebovalo tyto informace 

pro vykonání řádné kontroly. Soud ovšem rozhodl podstatně šířeji, než bylo v tomto 

jednotlivém případě nezbytně potřeba. Místo udělení výjimky na základě veřejného 

zájmu velmi široce judikoval, že rozhodčí řízení v Austrálii je sice neveřejné, ale není 

možné z tohoto dovodit, že by bylo důvěrné. V případě, že strany měly zájem uchovat 

rozhodčí řízení důvěrné, mohly si tuto okolnost sjednat v rozhodčí doložce. 

Vrchní soud ve Viktorii tak zcela popřel existenci implikované povinnosti 

důvěrnosti. 

3.5.2. Švédské království 

Druhou zemí, jejíž soudy popřely zásadu implikované důvěrnosti, bylo Švédské 

království. Ve věci A. I. Trade Finance Inc. vs. Bulgarian Trade Bank Ltd. žalobce 

zveřejnil částečný rozhodčí nález vydaný rozhodčím senátem. Žalovaný se tomuto 

zveřejnění bránil a požadoval anulování částečného rozhodčího nálezu švédskými 

soudy. Spor byl rozhodován dle rozhodčích pravidel Evropské hospodářské komise 

OSN. Tato pravidla neobsahovala ustanovení ohledně důvěrnosti. 

Soud první instance uznal zásadu implikované důvěrnosti. Tento rozsudek byl 

ovšem změněn odvolacím soudem, který rozhodl, že důvěrnost není samozřejmou 

součástí rozhodčích řízení a při rozhodování, zda byla porušena povinnost důvěrnosti, 

musí soud vzít v potaz různé aspekty odhalené informace, jako například její obsah, 

škodu způsobenou uveřejněním této informace a úmysl poškodit protistranu.162 Pří 

následné revizi rozhodnutí švédský Nejvyšší soud potvrdil, že publikování rozhodčího 

nálezu nemohlo porušit zásadu důvěrnosti mezi stranami, protože taková povinnost 

mezi stranami neexistovala. Strany nejsou vázány povinností důvěrnosti, pokud si 

takovou povinnost mezi sebou nesjednaly.163 

                                                 

162 Svea Court of Appeal, Department 16, 30 March 1999, A.I. Trade Finance Inc. vs. Bulgarian 

Foreign Trade Bank Ltd, uveřejněno v Albert Jan van den Berg (ed), Yearbook Commercial Arbitration 

1999 - Volume XXIVa, (Kluwer Law International 1999). s. 321 – 328. 

163 Swedish Supreme Court, 27 October 2000, Case no. T 1881-99, publikováno v Albert Jan 

van den Berg (ed), Yearbook Commercial Arbitration 2001 - Volume XXVI, (Kluwer Law International 

2001). s. 291 – 298. 
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Odvolací i Nejvyšší soud Švédského království tak rovněž popřely existenci 

implikované důvěrnosti. Na druhou stranu odvolací soud stanovil, že existují určité 

aspekty, které je třeba při rozhodování o důvěrnosti brát v potaz. 

Dle mého názoru je ovšem otázkou, nakolik byly soudy v tomto případě vedeny 

snahou nerušit celý rozhodčí nález „pouze“ z důvodu porušení důvěrnosti. Žalobcem 

(žalovaným v rozhodčím řízení) požadované zrušení rozhodčího nálezu bylo poněkud 

neobvyklým návrhem. Běžným zadostiučiněním v případě porušení povinnosti 

důvěrnosti je většinou finanční odškodnění, popřípadě příkaz soudu k zastavení jednání 

porušujícího povinnost důvěrnosti.164 „Do současné doby žádný soud nezašel tak 

daleko, aby prohlásil rozhodčí nález za neplatný z důvodu porušení důvěrnosti nebo aby 

odmítl účinnost a vykonatelnost z takových důvodů.“165 I přesto švédské soudy zašly 

stejně jako v případě případu Esso dále, než bylo v tomto případě třeba, a zcela popřely 

existenci implikované povinnosti důvěrnosti. 

3.5.3. Spojené státy americké 

Třetí jurisdikcí, která není obecně považována za nakloněnou zásadě 

implikované důvěrnosti, je jurisdikce Spojených států amerických.166 Důležitým 

rozhodnutím ohledně důvěrnosti je rozsudek Obvodního soudu v Delaware ve věci 

United States of America v. Panhandle Eastern Corp. ze dne 7. ledna 1988.167 V určitých 

ohledech se jedná o analogický případ k rozsudku Esso (ač tomuto rozsudku 

předcházející). Spojené státy americké žádaly během řízení před národními soudy o 

vydání veškeré dokumentace týkající se rozhodčího řízení mezi dceřinou společností 

Panhandle, která se zabývala distribucí ropy, a Alžírskou národní ropnou společností. 

Rozhodčí řízení probíhalo v Ženevě dle tehdy platných rozhodčích pravidel ICC. 

Obvodní soud v Delaware ovšem nevyhověl žádosti Panhandle o vydání ochranného 

                                                 

164 SMEUREANU, Ileana M. Confidentiality in International Commercial Arbitration. Alphen 

aan den Rijn (Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2011. International Arbitration Law Library, 

Volume 22, s. 169. ISBN 9041132260, ISBN 978-9041132260. 

165 Op. cit. sub 164. s. 182. 

166 BORN, Gary B. International Commercial Arbitration. 3rd edition. Alphen aan den Rijn 

(Nizozemsko) : Kluwer Law International, 2009, s. 2264. ISBN 9041127593, ISBN 9789041127594. 

167 United States District Court, D. Delaware. Uveřejněno jako 118 F.R.D. 346. 
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opatření proti vydání této dokumentace a uznal velice široce formulovanou žádost 

Spojených států amerických o zveřejnění veškeré dokumentace rozhodčího řízení se 

týkající. V souvislosti s tímto rozhodnutím je ovšem nutné zdůraznit dvě skutečnosti. 

Zaprvé je sporné, nakolik byl výsledek ovlivněn faktem, že zástupce společnosti 

Panhandle se neodvolával na zásadu implikované důvěrnosti, ale poněkud nešťastně se 

snažil argumentovat existencí důvěrnosti v rozhodčích pravidlech ICC.168 Zadruhé je 

vhodné zdůraznit, že se jedná o rozhodnutí nižšího soudu, jehož závěrům nemůže být 

připisována stejná relevance, jako závěrům soudů vyšších instancí. 

Taktéž ve věci Galleon Syndicate Corp. v Pan Atlantic Group Inc. ze dne 

30. ledna 1996169 soud prvního stupně státu New York uzavřel, že poněvadž (tehdy 

platná) rozhodčí pravidla AAA neobsahují úpravu důvěrnosti, strany sporu nejsou 

omezeny ve zveřejnění písemností vytvořených nebo získaných během rozhodčího 

řízení. 

Z výše uvedeného se tak dá uzavřít, že soudy Spojených států amerických nejsou 

nakloněny zásadě implikované důvěrnosti rozhodčího řízení. Dle mého názoru však tyto 

závěry nejsou natolik přesvědčivé, protože se jedná o rozhodnutí soudů nižších instancí, 

a zůstává otázkou, jak by případný spor týkající se implikované zásady důvěrnosti řešil 

Nejvyšší federální soud. 

3.5.4. Francouzská republika 

Francouzské soudy jsou naopak tradičně považovány za soudy uznávající 

implikovanou důvěrnost rozhodčího řízení. Například pařížský odvolací soud ve věci G. 

Aita v. A. Ojjeh konstatoval, že strana sporu byla poškozena tím, že diskrétní aspekty 

sporu byly řešeny veřejně. Je samotnou podstatou rozhodčího řízení zajistit co nejlépe 

diskrétnost (discretion) v soukromých sporech.170 Tento rozsudek je většinou uváděn 

                                                 

168 Op. cit. sub 164. s. 41. 

169 Supreme Court, Appellate Division, First Department, New York (pro vyloučení jakýchkoliv 

nejasností si dovoluji podotknout, že i přes označení Supreme Court se jedná o soud první instance). 

Uveřejněno jako 223 A.D.2d 510, 637 N.Y.S.2d 104. 

170 Rohodnutí odvolacího soudu v Paříži ze dne 18. února 1986. Uveřejněno v Revue de 

l'Arbitrage, (Comité Français de l'Arbitrage 1986 Volume 1986 Issue 4). s. 583 – 584. 
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jako příklad uznání principu implikované důvěrnosti. Je ovšem třeba vzít v potaz, že se 

jedná o rozhodnutí z roku 1986. 

Je nutné však uvést, že i ve Francii se vyskytla rozhodnutí, ve kterých soud 

v souladu s novými trendy existenci implikované důvěrnosti zpochybnil. V roce 2004 

stejný soud jako v předchozím případě rozhodl ve věci NAFIMCO v Foster Wheele 

Trading Company AG, že žalobce nese důkazní břemeno ohledně existence implikované 

důvěrnosti dle francouzského práva. Soud také uvedl, že strany se vzdaly práva na 

důvěrné řízení, pokud se rozhodly pro rozhodčí řízení dle Rozhodčích pravidel ICC, 

která ustanovení o důvěrnosti neobsahovala.171 

Ovšem, jak jsem již uvedl výše, nová zákonná úprava rozhodčího řízení ve 

Francouzské republice pravděpodobně nepřiznává mezinárodní arbitráži implikovanou 

povinnost důvěrnost a bude otázkou budoucích rozhodnutí francouzských soudů, jak 

příslušná ustanovení vyloží.172 

3.5.5. Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Nejvýznamnější zemí, která se dá považovat za zemi tradičně obhajující zásadu 

implikované důvěrnosti v rozhodčím řízení, je Velká Británie. Ovšem i britské soudy 

v mnoha případech přiznaly, že důvěrnost nemůže být absolutní a existují z ní výjimky. 

Mezi rozhodnutí uznávající zásadu implikované důvěrnosti patří například 

rozhodnutí ve věci Dolling-Baker v Merrett.173 

Další rozsudky soudů ve Velké Británii sice často přicházely s různými 

výjimkami, nikdy ovšem nepopřely zásadu implikované důvěrnosti. Kupříkladu ve věci 

Ali Shipping Corporation v Shipyard Trogir174 odvolací soud připustil výjimku 

z principu důvěrnosti z důvodů veřejného zájmu. Pravděpodobně nejpřehlednější souhrn 

přípustných výjimek nalezneme v rozsudku ve věci Department of Economics, Policy 

and Development of the City of Moscow and another v Bankers Trust Co and 
                                                 

171 Rozhodnutí odvolacího soudu v Paříži ze dne 22. ledna 2004. Uveřejněno v Revue de 

l'Arbitrage, (Comité Français de l'Arbitrage 2004 Volume 2004 Issue 3). s. 647 – 657. 

172 Viz poznámka pod čarou 117. 

173 Uveřejněno jako [1990] 1 W.L.R. 1205. 

174 Uveřejněno jako [1998] 2 All ER 136. 
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another.175 Dle Soudu Královniny lavice v Londýně se jedná o výjimky z důvodu 

souhlasu stran, příkazu soudu, ochrany oprávněných zájmů strany sporu a veřejného 

zájmu. 

3.6. Závěr 

Otázka důvěrnosti způsobuje v současné době velké množství diskuzí, a dle 

všeho se neustálí ani v blízké budoucnosti. Z rozhodčích nálezů i pravidel rozhodčích 

soudů je nepochybné, že zásada implikované důvěrnosti má svá omezení, především 

v případě výkonu rozhodčího nálezu a ochrany práv stran rozhodčího řízení. Úplné 

popření implikované důvěrnosti rozhodčího řízení je však stále spíše výjimkou. Názvy 

nejdůležitějších rozhodnutí popírajících implikovanou důvěrnost jsou známé každému, 

kdo se mezinárodním rozhodčím řízením zabývá. Je však třeba mít na paměti, že tato 

jednotlivá rozhodnutí jsou stále daleko od ustálené judikatury, a dalo by se polemizovat 

nad otázkou, nakolik se jedná o excesy.  

Pokud se týká úpravy implikované důvěrnosti rozhodčího řízení v národních 

předpisech, úprava je spíše vzácná a ve většině případů ve prospěch implikované 

důvěrnosti. Jedinou výjimkou je aktuální novelizace čtvrté knihy francouzského Code 

de procedure civile, která nepřímo popírá zásadu implikované důvěrnosti pro 

mezinárodní rozhodčí řízení. 

Stejně tak z názorů autorů odborné literatury se zdá, že důvěrnost rozhodčího 

řízení je čímsi žádaným a spíše očekávaným. Důvěrnost rozhodčího řízení je stranami 

předpokládaná a je součástí neveřejné podstaty celého řízení, jelikož princip 

neveřejnosti by dle mého názoru pozbýval smyslu, pokud by strany mohly po ukončení 

řízení odhalit veškeré informace v řízení obdržené. 

Na druhé straně může být považováno za sporné, zda implikace jakýchkoliv 

pravidel není proti samotné podstatě rozhodčího řízení spočívající ve smluvní volnosti. 

Strany, pokud si tak přejí, si mohou kdykoliv důvěrnost sjednat a dle některých autorů 

odborné literatury by tak vytváření jakýchkoliv dalších nedohodnutých pravidel pro 

                                                 

175 Uveřejněno jako [2005] 2 QB 207. 
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rozhodčí řízení mohlo být nadbytečné.176 

Taktéž současné revize rozhodčích pravidel ukazují, že jednotlivé rozhodčí 

soudy mají sice na jedné straně snahu ujistit své klienty, že jejich spory budou řešeny 

citlivě a důvěrně, na druhé straně ponechávají úpravu spíše stručnou a sjednání detailů 

ohledně důvěrnosti tak zůstává na stranách sporu. 

Můžeme tedy učinit závěr, že i přes určité otřesení zásady implikované 

důvěrnosti se ve většině jurisdikcí strany mohou stále v obecné rovině spolehnout, že 

důvěrnost musí být v rozhodčím řízení zachována i v případě, že si strany tuto otázku 

nijak předem neupraví. Je však třeba pamatovat, že rozhodčí řízení stojí především na 

dohodě stran a otázku existence důvěrnosti a jejího rozsahu je vhodnější si upravit 

výslovně, obzvláště pokud stranám na zachování důvěrnosti skutečně záleží. 

                                                 

176 SANTOS, Carlos de los; MOYA, Margarita Soto. Confidentiality under the new french 

arbitration law: a step forward?. Spain Arbitration Review | Revista del Club Español del Arbitraje. 2011, 

Volume 2011 Issue 11, s. 89-91. 
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Závěr 

V diplomové práci jsem se věnoval dvěma významným trendům v mezinárodní 

obchodní arbitráži, a to jednak otázce vlivu moderních technologií na rozhodčí řízení a 

jednak vývoji otázky implikované povinnosti důvěrnosti rozhodčího řízení. 

V první kapitole jsem vzhledem k použité výzkumné metodě představil 

zkoumaná rozhodčí pravidla a jejich aktuální změny. Všechny tyto změny byly 

provedeny v posledních letech a reflektují tak aktuální trendy v mezinárodní obchodní 

arbitráži. 

V druhé kapitole jsem se detailně věnoval vlivu informačních technologií na 

mezinárodní rozhodčí řízení. Je zřejmé, že trend elektronizace je v mezinárodní arbitráži 

velice výrazný. Na druhou stranu, porovnáním jednotlivých sledovaných pravidel, jsem 

došel k závěru, že přestože moderní technologie poskytují širokou škálu možností, jak 

přenést spory do online prostředí, sledované rozhodčí soudy těchto možností 

nevyužívají v takové míře, jak by se dalo očekávat. Následným výzkumem jsem se 

pokusil specifikovat hlavní důvody, které způsobují toto omezené využití informačních 

technologií. 

V některých stadiích řízení, jako je uzavírání rozhodčí doložky či doručování 

rozhodčího nálezu, použití elektronických prostředků může narážet na zastaralý text 

New Yorské úmluvy, která má zásadní význam pro vykonatelnost rozhodčích nálezů. Je 

zřejmé, že by bylo v současné době vhodné New Yorskou úmluvu revidovat a odstranit 

některé zastaralé požadavky, jako například požadavek písemnosti rozhodčí doložky. 

Taková revize je ovšem problematická vzhledem k velkému počtu smluvních stran. 

Nalezené problémy je tak nutné odstraňovat výkladovými prostředky.  

V jiných stadiích řízení, jako jsou samotná slyšení v rámci rozhodčího řízení, 

naopak použití moderních technologií spíše naráží na zvyky stran sporů a preference 

osobního jednání. Ohledně budoucího vývoje se dá očekávat, že rozhodčí řízení bude 

procházet další elektronizací. V současné době je hlavním přínosem komunikačních 

technologií pro rozhodčí řízení zjednodušení výměny písemností a informací o řízení. 

Tento proces bude zefektivňován a budou odstraňovány legislativní překážky 

komplikující kupříkladu uzavírání elektronické rozhodčí doložky. Nedá se ovšem 

předpokládat, že by veškeré spory přešly plně do online prostředí. I když se řízení 
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vedená výhradně online v budoucnosti stanou o něco běžnějšími, není možné očekávat, 

že by nahradila slyšení, kdy se strany setkávají nezprostředkovaně tváří v tvář.  

Ve třetí kapitole jsem se detailně věnoval zásadě důvěrnosti v rozhodčím řízení. 

Velké množství rozhodčích soudů v současné době přijalo ve svých aktualizovaných 

pravidlech úpravu důvěrnosti, a i autoři odborné literatury většinou uznávají implikaci 

takové povinnosti i v případě, že si ji strany sporu jednoznačně nesjednají. Proti těmto 

názorům stojí rozhodnutí některých národních soudů, která implikovanou zásadu 

důvěrnosti odmítají, popřípadě nastavují podmínky, za nichž může být důvěrnost 

rozhodčího řízení prolomena. Z tohoto důvodu jsem analyzoval jednotlivá stadia 

rozhodčího řízení, míru jejich důvěrnosti a taktéž názory národních soudů různých 

jurisdikcí. Na základě této analýzy jsem dospěl k názoru, že ač rozhodčí řízení obecně 

zůstává důvěrným, není se možné za všech okolností na zásadu implikované důvěrnosti 

spoléhat a strany by se měly této otázce věnovat již při uzavírání rozhodčí doložky. 
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AAA Americká rozhodčí asociace 
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uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 

Pravidla IBA Pravidla Mezinárodní advokátní komory o přijímání 

důkazů před mezinárodními rozhodčími soudy 

Pravidla IBA 1999 Pravidla Mezinárodní advokátní komory o přijímání 

důkazů před mezinárodními rozhodčími soudy ve 

znění přijatém 1. června 1999 

Pravidla IBA 2010 Pravidla Mezinárodní advokátní komory o přijímání 

důkazů před mezinárodními rozhodčími soudy ve 

znění přijatém 29. května 2010 

Rozhodčí pravidla AAA Rozhodčí a mediační pravidla pro obchodní spory 

Americké rozhodčí asociace ve znění účinném od 

1. ledna 2009  
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2011 

Rozhodčí pravidla Australského centra pro 

mezinárodní obchodní arbitráž ve znění účinném od 
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Rozhodčí pravidla CAM Rozhodčí pravidla Milánského rozhodčího soudu 

působícího při Milánské obchodní komoře 

Rozhodčí pravidla CAM 2004 Rozhodčí pravidla Milánského rozhodčího soudu 

působícího při Milánské obchodní komoře účinná 
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od 1. ledna 2010 
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při Stockholmské obchodní komoře 

Rozhodčí pravidla SCC 1999 Rozhodčí pravidla Arbitrážního soudu působícího 

při Stockholmské obchodní komoře účinná od 

1. dubna 1999 

Rozhodčí pravidla SCC 2007 Rozhodčí pravidla Arbitrážního soudu působícího 

při Stockholmské obchodní komoře účinná od 
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Rozhodčí pravidla SCC 2010 Rozhodčí pravidla Arbitrážního soudu působícího 

při Stockholmské obchodní komoře účinná od 

1. ledna 2010 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL Rozhodčí pravidla vypracovaná Komisí Organizace 

spojených národů pro mezinárodní obchodní právo 



 

 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL 

1976 

Rozhodčí pravidla vypracovaná Komisí Organizace 

spojených národů pro mezinárodní obchodní právo 

přijatá jako doporučení v r. 1976 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL 

2010 

Rozhodčí pravidla vypracovaná Komisí Organizace 

spojených národů pro mezinárodní obchodní právo 

revidovaná v roce 2010 

Rozhodčí pravidla VIAC Pravidla pro rozhodčí a smírčí řízení 

Mezinárodního arbitrážního soudu rakouské 

federální ekonomické komory 

Rozhodčí pravidla WIPO Rozhodčí pravidla rozhodčího a mediačního soudu 

působícího při Světové organizaci duševního 

vlastnictví 

Švýcarská rozhodčí pravidla Švýcarská pravidla pro mezinárodní arbitráž 

UDRP Jednotná politika pro řešení sporů ohledně 

doménových jmen 

Vzorový zákon UNCITRAL UNCITRAL vzorový zákon o mezinárodní 

obchodní arbitráži s dodatky přijatými v roce 2006 
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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. 



 

 

 

New Trends in International Commercial Arbitration 

Abstract: 

The purpose of my thesis is to analyze two leading trends in international 

commercial arbitration. Those trends are (i) the influence of electronic means of 

communication on arbitration proceedings and (ii) confidentiality and its actual 

development in respect to implied duty of confidentiality in arbitration proceedings. The 

main methodology of research was to compare recently revised arbitration rules with its 

previous wordings (UNCITRAL Rules, ICC Rules, SCC Rules and CAM Rules) and 

examine changes related to the above enlisted topics. Furthermore diverse sources were 

used in the thesis such as arbitration rules of different institutions, experts’ publications 

and also e-mail correspondence with representatives of observed arbitration institutions. 

The thesis is composed of three chapters. The first chapter summarizes actual 

revisions of observed arbitration rules without making any conclusions. 

The second chapter describes the influence of modern technologies on 

arbitration proceedings. The chapter consists of four parts. The first part introduces 

online arbitration and presents possible ambiguities in this term. The second part 

focuses on specific stages of arbitration proceedings and analyzes in detail, how those 

stages are influenced by modern technologies in observed arbitration rules as well as in 

other relevant rules. Opinions of commentators are examined and in the conclusions of 

the relevant chapter, I suggest solutions of possible collisions. The third part focuses on 

selected specific types of disputes that occur in cyberspace such as non-binding 

arbitration and those related to domain names. The final part summarizes conclusions 

made in previous parts, concludes what online arbitration means and how most flagrant 

problems should be resolved. In the second chapter I also focus on compliance of 

proposed solutions with New York Convention. 

The third chapter concentrates on the topic of implied confidentiality in 

international arbitration and is divided into six parts. The first part describes differences 

between confidentiality and privacy. The second part introduces historical evolution of  

 



 

 

implied duty of confidentiality. The third part reviews adjustments of observed 

arbitration rules in respect of confidentiality. The fourth part observes how the duty of 

confidentiality is applied in various stages of proceedings. The fifth part recaps 

decisions of national courts in different jurisdictions that influenced implied duty of 

confidentiality. The sixth part concludes observed developments and presents advices 

that shall be followed by parties, if they wish to maintain proceedings confidential. 

Conclusions are drawn in the last chapter. In the thesis I described actual 

changes in observed rules and predicted possible future developments. Furthermore I 

examined main problems connected with the aforementioned changes, presented 

opinions of prominent commentators and my opinions on those problems and proposed 

suitable solutions as to how those problems might be avoided. 
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