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Úvod 

Citát, nezřídka užívaný autory zabývajícími se rozhodčím řízení říká, že 

„ rozhodčí řízení může být jen tak dobré, jak dobří jsou jeho rozhodci“1. Vezmeme-li 

v úvahu postavení rozhodce v celém procesu, často neformální charakter rozhodčího 

řízení, „nesvázanost“ rozhodců rigidními procesními pravidly a především 

hmotněprávně nepřezkoumatelný charakter jejich rozhodnutí, to vše svědčí o nutnosti 

věnovat výběru rozhodce náležitou pozornost. Osoba rozhodce však nemá vliv pouze na 

odborné posouzení sporu, ale měla by poskytnout též určité garance, že řízení proběhne 

bez průtahů, a že vydaný nález bude vykonatelný.  Pochybení v procesu volby rozhodců 

nebo nedodržení určitých jejich povinností v průběhu řízení může mít za následek 

zrušení vydaného rozhodčího nálezu vnitrostátním soudem, nebo také odmítnutí jeho 

uznání v cizím státě. Vzhledem k významu funkce, kterou rozhodce plní, se každý stát 

snaží zajistit, že pro výkon funkce rozhodce budou dány alespoň určité základní 

předpoklady a zároveň zakotvit základní garance toho, že v průběhu rozhodčího řízení 

bude stranám zaručeno právo na spravedlivý proces.  

V prostředí mezinárodního obchodu, kde rozhodčí řízení doznává vysoké obliby, 

jakožto metoda řešení sporů byl většinou států vytvořen systém vzájemného uznávání 

rozhodčích nálezů. V tomto systému, který by bylo možné (snad bez nadsázky) označit 

jako systém „volného pohybu rozhodčích nálezů“2, však neexistuje harmonizace 

požadavků kladených na rozhodce ani předpokladů pro výkon této funkce a každý stát 

uplatňuje své vlastní právní předpisy. Paradoxně tak může dojít k situacím, kdy stát 

uzná rozhodčí nález, vydaný „cizím“ rozhodcem, který by podle vnitrostátních předpisů 

spor rozhodovat nemohl, a tudíž byl-li by identický nález vydán v tomto státě, byl by 

soudem zrušen. 

                                                 
1  Srov. např. PARTASIDES, Constantine. The Selection, Appointment and Challenge of Arbitrators. 

Vindobona Journal of International Commercial Law & Arbitration. 2001. s. 218. 
2  Autor této práce vidí v nastoleném systému, v němž státy odstranily hranice pro uznání rozhodčích 

nálezů vydaných v jiných státech, resp. pro jejich uznání a výkon vyžadují pouze splnění 

jednoduchých formálních podmínek, zcela zjevnou paralelu k tzv. svobodě volného pohybu rozsudků, 

uplatňované v evropském mezinárodním právu soukromém. K tomu srov. např. PAUKNEROVÁ, 

Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 20. 
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Předmětem této práce je právě bližší analýza postavení rozhodce 

v mezinárodním rozhodčím řízení. Kromě obecných otázek, spojených se samotnou 

povahou funkce rozhodce či procesem ustanovení rozhodců, se autor snaží zaměřit i na 

vztah vznikající mezi rozhodcem a stranami sporu, který rozhodce rozhoduje. Tento 

vztah není v mnohých případech vůbec vymezen písemnou smlouvou nebo je vymezen 

jen částečně. Jeho obsah je tedy často dovozován z právních předpisů nebo 

interpretován soudy v místě konání rozhodčího řízení. V neposlední řadě se pak autor 

snaží poukázat na postavení rozhodců, pokud jde o jejich odpovědnost vůči stranám. 

Právě tato otázka totiž dle autorova názoru částečně ukazuje praktické dopady 

rozdílného chápání funkce rozhodce v jednotlivých státech. 

Autor si zároveň dovoluje předeslat, že přestože název této práce zní „Funkce 

rozhodce v mezinárodním rozhodčím řízení“, tento název není zcela výstižný. 

Předmětem práce je totiž postavení rozhodců výlučně v obchodních sporech 

s mezinárodním prvkem, a stranou je tak ponechána, zejména s ohledem na předepsaný 

rozsah této práce, problematika postavení rozhodců v jiných typech mezinárodního 

rozhodčího řízení, zejména v tzv. mezinárodních investičních sporech3.  

 

  

                                                 
3 Tato práce byla zpracována ke dni 21. 6. 2011. 
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1.  Rozhodčí řízení 

Rozhodčí řízení se stává stále častěji užívanou metodou řešení sporů mezi 

stranami v mezinárodním obchodě4. Přes jeho široké uznání však poukazováno na fakt, 

že právní řády jednotlivých států ani mezinárodní úmluvy definici pojmu “rozhodčí 

řízení” obvykle neobsahují5. Z toho důvodu je tento institut, jehož historické kořeny lze 

nalézt již v římském právu ve funkci praetora peregrina rozhodujícího spory mezi 

římskými občany a cizinci dle lex mercatoria6, vymezován spíše doktrínou.  

Z definic domácích arbitralistů lze uvést například vymezení Růžičky, který 

rozhodčí řízení definuje jako rozhodování sporů soukromými osobami nebo nestátními 

rozhodčími institucemi, které jsou oprávněny na základě dotčených právních předpisů 

předložený spor projednat a rozhodnout7,  nebo definici Rozehnalové, dle které se jedná 

o “dobrovolné postoupení řešení sporu neutrální třetí straně, rozhodcům, či rozhodčímu 

soudu, která vydá po provedeném řízení závazné a vykonatelné rozhodnutí”8. Z těchto 

definic lze pak dovodit základní prvky, charakteristické pro rozhodčí řízení9. 

Prvním podstatným znakem je soukromoprávní charakter subjektů, které 

                                                 
4  Svědčí o tom srovnání počtu žádostí o zahájení řízení u 11 předních světových rozhodčích center. 

Mezi lety 1993-2007 byl zaznamenán více než dvojnásobný nárůst žádostí o řešení mezinárodních 

sporů (z celkového počtu 1392 žádostí v roce 1993 na 3235 žádostí v roce 2007). Srovnání detailně in 

BORN, Gary B. International Commercial Arbitration: Commentary and Materials. 3. vydání. The 

Hague: Kluwer, 2009. s. 69. 
5 Srov. např. WALKER, Janet. The Vis Book: A Participant´s Guide to the Willem C. Vis International 

Commercial Arbitration Moot. New York: JurisNet, 2008. předmluva, s. ix. 
6  Srov. WALKER, Janet, opis cit., tamtéž.  Někteří autoři poukazují na to, že kořeny mezinárodního 

rozhodčího řízení lze dokonce vysledovat až do řecké mytologie, kde za prvního „lidského 

mezinárodního rozhodce“ by mohl být považován Inachus, král ostrova Argos, když rozhodoval spor 

mezi bohy Poseidonem a Herou týkající se vlastnictví ostrova Argolis. srov. BORN, Gary B, opis cit. 

s. 8. 
7 Cit. RŮŽIČKA, Květoslav. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a 

Agrární komoře ČR. 2. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. s. 19 
8 Cit. ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. 

Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 42.  
9 Srov. MISTELIS, Loukas A.; BREKOULAKIS, Stavros L. Arbitrability: International & 

Comparative Perspectives. The Hague: Kluwer Law International, 2009, s. 6.  
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předmětný spor rozhodují. Tím se rozhodčí řízení odlišuje od procesu soudního, v němž 

spor rozhodují orgány státní moci, tedy subjekty veřejnoprávní povahy10. Druhým 

znakem rozhodčího řízení je, že řešení sporu je postoupeno rozhodcům pouze na 

základě dohody stran sporu. Příslušnost rozhodců nevyplývá (na rozdíl od příslušnosti 

státních soudů) ze zákona, nýbrž je založena právě touto dohodou. Třetím podstatným 

znakem, který odlišuje rozhodčí řízení od jiných alternativních metod řešení sporu, je 

závaznost a vykonatelnost rozhodčího nálezu. Zatímco výsledkem jiných alternativních 

metod řešení sporu jako například mediace a jejích různých forem je zpravidla buď 

doporučení nezávazného charakteru nebo uzavření smlouvy narovnávající spor mezi 

stranami, rozhodčí řízení je zakončeno vydáním nálezu, který je pro strany závazný a je 

též přímo vykonatelný11.   

 

1.1. Formy rozhodčího řízení 

V závislosti na organizaci rozhodčího řízení se v praxi rozlišuje mezi dvěmi 

základními formami rozhodčího řízení – rozhodčím řízením institucionálním a řízením 

ad hoc12. Volba určité formy řízení pak může zásadním způsobem ovlivnit výkon funkce 

rozhodce. V prvně řadě tato volba může předurčit proces ustanovení rozhodce, jeho 

jmenování a případně odvolání z funkce. V druhé řadě pak volba druhu řízení může mít 

vliv na míru diskrečního oprávnění, kterou bude mít rozhodce při stanovení průběhu 

řízení. 

                                                 
10 Přestože osoba, která rozhoduje spor, nevzniká jako osoba veřejnoprávní povahy, v odborné literatuře 

se vedly diskuze, zda při výkonu funkce není rozhodce v postavení orgánu veřejné moci. Různé 

přístupy vycházejí z odlišného chápání zdroje pravomoci rozhodce (viz dále teorií k povaze funkce 

rozhodce).  Negativní stanovisko k veřejnoprávnímu charakteru zaujal Ústavní soud ČR, který v 

usnesení ze dne 15.7. 2002 sp. zn. IV ÚS 174/02 uvedl, že „Rozhodčí soud při Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky není orgánem veřejné moci a tudíž ani jeho 

rozhodčí nálezy nemohou být rozhodnutím orgánu veřejné moci  (…)“. S ohledem na to, že se Ústavní 

soud přiklonil k dále popsané smluvní teorii, stalo se toto rozhodnutí předmětem kritiky zejména ze 

strany zastánců teorie jurisdikční. 
11  Srov. MC ILWRATH, Michael; SAVAGE, John. International Arbitration and Mediation. The Hague: 

Kluwer Law International. 2010, s. 5. 
12 Srov. např. KUČERA, Zdeněk; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav. Právo 

mezinárodního obchodu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, ss. 347-348. 
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1.1.1.  Institucionální rozhodčí řízení  

Institucionální forma je typická tím, že rozhodčí řízení probíhá na základě 

dohody stran před určitou rozhodčí institucí a podle jejích procesních pravidel13. 

Pravidla institucí pak mohou obsahovat podrobnější úpravu rozhodčího řízení a jsou 

některými autory označována za „soukromý pramen práva rozhodčího řízení“14, neboť 

(není-li v nich stanoveno jinak) v rámci právních předpisu příslušného státu stanoví 

detailnější uspořádání (zejména) procesních práv a povinností stran, rozhodců a dalších 

osob zúčastněných na řízení. Strany rozhodčí doložky ve prospěch institucionálního 

rozhodčího řízení u určité rozhodčí instituce se pak volbou této instituce podrobují 

působnosti jejích pravidel.  

Pokud jde o výše zmíněný vliv volby institucionálního řízení na postavení 

rozhodce, rozhodčí instituce bude mít obvykle více či méně oprávnění do procesu 

ustanovení a působení rozhodce zasahovat dle obsahu pravidel. Rozhodčí instituce 

může v první řadě ovlivňovat výběr rozhodců, pokud je jí svěřena role tzv. appointing 

authority15. Zároveň může provádět dohled nad dodržení požadavků kladených na 

rozhodce a to jak předběžný (před ustanovením do funkce)16, tak průběžný (v průběhu 

                                                 
13 Srov. BORN, Gary B. International Commercial Arbitration: Commentary and Materials. 3. vydání. 

The Hague: Kluwer, 2009. s. 148. 
14  Srov. FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Fouchard Gaillard 

Goldman on International Commercial Arbitration. The Netherlands: Kluwer Law International, 

1999, s. 157. 
15 Podrobněji dále, v části věnované způsobům volby rozhodců. 
16 Pravidla některých institucí dávají instituci (respektive jejímu orgánu) možnost nepotvrdit rozhodce, 

které strany nominují nebo dokonce i ty, na kterých se strany shodnou. Například dle čl. 18 Pravidel 

rozhodčího řízení Milánské rozhodčí komory strany jmenují rozhodce, přičemž Sekretariát následně 

rozhodcům oznámí, že byli jmenováni a vyzve je, aby zaslali ve stanovené lhůtě oznámení o přijetí 

funkce společně s prohlášením o nezávislosti. Sekretariát stranám poté přepošle prohlášení o 

nezávislosti a poskytne jim lhůtu na vyjádření. V případě, že prohlášení rozhodců jsou bezvýhradná a 

žádná ze stran nevznese námitky, Sekretariát potvrdí jmenování rozhodců. V ostatních případech je 

Rozhodčí radě svěřena diskreční pravomoc rozhodnout o potvrzení či nepotvrzení jmenovaného 

rozhodce, kteří uvedli určité výhrady k nezávislosti své osoby nebo vůči nimž směřovaly námitky 

některé ze stran. Toto ustanovení dává Rozhodčí radě poměrně širokou rozhodovací pravomoc, pokud 
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řízení). S průběžnou kontrolou je pak spojena i pravomoc rozhodovat o odvolání 

rozhodců a jejich nahrazení, přestanou-li v průběhu řízení splňovat požadavky na výkon 

funkce (například vznikne-li u nich překážka absence nezávislosti a nestrannosti), nebo 

neplní-li řádně povinnosti vyplývající z ustanovení do funkce17. Rozhodčí instituce 

nerozhoduje předmět sporu, nicméně přijetím sporu k rozhodnutí dle jejích pravidel se 

zavazuje vykonávat určitou funkci garanta řádného průběhu rozhodčího řízení v rozsahu 

jejích pravidel18.  

Volbou rozhodčího řízení dle pravidel rozhodčí instituce však nejsou vázány 

pouze strany, ale též rozhodce přijímá přijetím funkce rozhodce působnost těchto 

pravidel na rozhodčí řízení a v řadě případů tak zároveň přijímá i určitá omezení vlastní 

diskreční pravomoci. 

 

1.1.2.  Rozhodčí řízení ad hoc 

Na rozdíl od institucionálního řízení nenominují strany v případě ad hoc 

rozhodčího řízení žádnou instituci, která by vykonávala nad rozhodčím řízením dozor a 

která by jeho průběh nějakým způsobem administrativně zajišťovala19 a regulovala 

vlastními pravidly. Goldštajn k tomuto znaku uvádí, že právě rozhodčí řízení ad hoc 

dává stranám možnost (na rozdíl od institucionálního rozhodčího řízení) plně využít v 

řízení principu autonomie vůle20, když strany nejsou svázány procesními pravidly 

rozhodčí instituce, a též jejich dispozice řízením není omezena jako v případě 

institucionálního řízení. S absencí rozhodčí instituce a jejích pravidel pak souvisí i vyšší 

míra volnosti rozhodce pokud jde o určování procesních záležitostí v průběhu řízení. 

Tento stav sice umožňuje stranám a rozhodcům větší míru volnosti, na druhou 

                                                                                                                                               
jde o předběžnou kontrolu jmenování rozhodců. 

17 Srov. BORN, Gary B. International Arbitration and Forum Selection: Drafting and Enforcing. The 

Netherlands Kluwer Law International, 2010. s. 45. 
18 Stejně tak lze v úvodu zmíněný citát, že rozhodčí řízení je jen tak dobré, jak jsou dobří rozhodci, 

vztáhnout i na rozhodčí instituce a garance, které jsou jejich volbou dány, pokud jde o řádný průběh 

rozhodčího řízení. 
19 Srov. BORN, Gary B. cit. 17. s. 60. 
20 Srov. GOLDŠTAJN in ŠARČEVIĆ, Petar. Essays on International Commercial Arbitration. BRILL, 

1989, s. 33. 
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stranu je tato autonomie spojena s vyšší mírou nároků kladených na dosažení dohody 

mezi stranami.  V případech vzniku obstrukcí v řízení pak stranám nezbývá, než se 

obrátit přímo na soud (pokud to vnitrostátní právní řád umožňuje), což může fakticky 

znamenat ztrátu některých výhod, pro které strany upřednostnily jako metodu řešení 

sporu rozhodčí řízení před řízením soudním. Například Kučera poukazuje na tento 

problém doslova tak, že v případě ad hoc řízení strany nemají po ustanovení rozhodců 

žádný nástroj, jak rozhodce přinutit k vydání rozhodčího nálezu21.  

Nevýhody rozhodčího řízení ad hoc, spojené s nutností detailně upravit procesní 

otázky při sjednávání rozhodčí doložky byly do určité míry překlenuty vypracováním 

vzorových pravidel pro ad hoc rozhodčí řízení. Strany se v případě uzavírání rozhodčí 

doložky mohou, ale též nemusí, na takto předem vypracovaná pravidla nebo jejich část 

odvolat, čímž se pravidla stanou závaznou úpravou pro případné rozhodčí řízení. Jako 

příklad těchto předem zpracovaných pravidel lze uvést Pravidla rozhodčího řízení 

UNCITRAL22, vypracována v roce 1976, stanovující detailně mechanismus ustanovení 

rozhodců, průběh řízení a další otázky spojené s průběhem rozhodčího řízení23. Přestože 

byla Pravidla UNCITRAL 1976 vytvořena jako vzorová úprava pro řízení ad hoc, za 

účelem odstranění některých výše uvedených nevýhod obsahují i určitý „hybridní 

institut“. Tím je dle autora této práce vymezení pravomoci Generálního tajemníka 

Stálého rozhodčího soudu podle čl. 7 v případě, že se strany v rozhodčí smlouvě 

nedohodnou na žádné “appointing authority”. Pravidla UNCITRAL 1976 sehrála při 

harmonizaci mezinárodního rozhodčího řízení významnou roli, neboť se stala vzorem i 

pro řadu pravidel připravovaných rozhodčími institucemi24. Od roku 2006 probíhala 

                                                 
21  Srov. KUČERA, Zdeněk. Mezinárodní právo soukromé. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2009, s. 28, což ovšem platí v právních řádech, které nestanoví náhradní mechanismus, 

například možnost obrátit se na soud. 
22  UNCITRAL Arbitration Rules, dále jen Pravidla UNCITRAL, vzhledem k revizi v roce 2010 

označovány jednotlivé verze jako Pravidla UNCITRAL 1976 a Pravidla UNCITRAL 2010. 
23 Srov. BORN, Gary B. International Commercial Arbitration: Commentary and Materials. 3. vydání. 

The Hague: Kluwer, 2009, s. 152. 
24 Srov. BORN, Gary B. cit. 23. ss. 152-153, první institucí, která reagovala na revidované znění 

Pravidel UNCITRAL z roku 2010 bylo Cairo  Regional Centre for International Commercial 

Arbitration , která revidovala svá pravidla s účinností od 1.3.2011.  
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debata o jejich revizi25, přičemž nová pravidla vydaná organizací UNCITRAL s 

účinností od 15. srpna 2010 upravila kromě některých procesních otázek například i 

otázku odpovědnosti rozhodců26.  

 

1.2.  Pojem „mezinárodní rozhodčí řízení“ 

Zatímco legální definici pojmu „rozhodčí řízení“ právní řády neobsahují, častěji 

již rozlišují mezi rozhodčím řízením vnitrostátním a mezinárodním. Obsah pojmu 

„mezinárodního rozhodčího řízení“ však není ve všech právních řádech a 

mezinárodních instrumentech definován shodně. Další ze vzorových dokumentů 

vypracovaný organizací UNCITRAL - Vzorový zákon UNCITRAL27, který se rovněž 

stal předlohou pro řadu vnitrostátních právních předpisů upravujících rozhodčí řízení 

nebo byl přímo do vnitrostátního právního řádu inkorporován28, například taxativně 

stanoví, že rozhodčí řízení je mezinárodní tehdy, pokud: 

− strany rozhodčí doložky mají v čase uzavření doložky své místa podnikání ve 

dvou rozdílných signatářských státech; 

− strany rozhodčí doložky mají místa podnikaní ve stejném signatářském státě a 

mimo tento stát se nachází buď určené nebo sjednané místo konání rozhodčího 

řízení, jakékoliv místo, na němž má být plněna podstatná část povinností z 

obchodního vztahu nebo místo které je s předmětem sporu nejúžeji spojeno; 

− strany se výslovně dohodly, že předmět rozhodčí doložky se vztahuje k více než 

jednomu státu29. 

Ve státech, které Vzorový zákon UNCITRAL nepřejaly, nemusí být vymezení 

mezinárodního prvku pojato takto taxativně. Jako často užívaný příklad jiného přístupu 

                                                 
25 Srov. například obsáhlou zprávu publikovanou na stránkách UNCITRAL: PAULSSON, JAN; 

PETROCHILOS, Georgios. Revision of the UNCITRAL Arbitration Rules. [online]. 2006, [cit. 2011-

06-12]. Dostupný z WWW: <http://www.uncitral.org/pdf/english/news/arbrules_report.pdf. 
26 Srov. Článek 16 Pravidel UNCITRAL 2010. 
27  UNCITRAL Model Law on Inernational Commercial Arbitration z roku 2002 
28  Přehled států, které inkorporovaly do svého právního řádu přímo či nepřímo Vzorový zákon 

UNCITRAL přístupný na 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2002Model_conciliation_status.html.  
29 Srov. článek 1 odst. 3 Vzorového zákona UNCITRAL. 
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je poukazováno na francouzskou úpravu, která stanoví, že „rozhodčí řízení je 

mezinárodní, pokud zahrnuje zájmy v mezinárodním obchodě“ 30. Při absenci legálního 

vymezení pojmu „zájmy v mezinárodním obchodě“ však rozsah výkladu tohoto pojmu 

zůstává na rozhodovací praxi soudů31. Takovéto vymezení se stalo terčem kritiky, jako 

„příliš ohebné a způsobilé zapříčinit nejasnosti32“. 

Další přístup představuje například česká právní úprava, která, přestože rozlišuje 

mezi vnitrostátním rozhodčím řízením a rozhodčím řízením o vztahu s mezinárodním 

prvkem33, samotný pojem „vztah s mezinárodním prvkem“ nedefinuje vůbec.  

 

1.3. Prameny mezinárodního rozhodčího řízení 

Počátky vytvoření „systému mezinárodního rozhodčího řízení“, kterým autor 

rozumí reciproční uznávání rozhodčích nálezů ve státech odlišných od státu vydání, lze 

datovat do okamžiku uzavírání dvoustranných mezinárodních úmluv o vzájemné právní 

pomoci mezi jednotlivými státy. Bilaterální smlouvy plnily významnou roli na poli 

řešení investičních sporů, avšak jejich význam z hlediska uznávání rozhodčích nálezů 

není příliš vyzdvihován34. 

Zásadním zlomem v nastolení současného systému však bylo uzavření 

mnohostranných úmluv, které vytvořily společenství států, vzájemně si uznávajících 

nálezy vydané v jiném státě bez kontroly toho, zda nález splňuje vnitrostátní 

předpoklady kladené na rozhodčí nálezy. První úmluvou tohoto druhu byl Ženevský 

protokol o doložkách a rozsudím uzavřený v roce 1923, který ovšem otázku 

mezinárodní vykonatelnosti rozhodčích nálezů nechal nedořešenou. Z toho důvodu byla 

v roce 1927 uzavřena Ženevská úmluva o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků, 

                                                 
30  Srov. článek 1492 francouzského Code Civile. 
31 WEIGAND, Frank-Bernd. Practitioner´s Handbook on International Commercial Arbitration. Oxford 

University Press: 2009. s. 16.  
32  Srov. FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Fouchard Gaillard 

Goldman on International Commercial Arbitration. The Netherlands: Kluwer Law International,1999, 

s. 57. 
33  Srov. § 37 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
34  Srov. FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. cit. 32. s. 110 
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která stanovila podmínky pro uznání cizího nálezu na rovněž překážky jeho uznání35. 

Přesto ani Ženevská úmluva neodstranila veškeré problémy spojené s uznáváním 

nálezů, když strana, která žádala o výkon rozhodnutí, nesla důkazní břemeno, že složení 

tribunálu a řízení byly v souladu s právem státu, v němž řízení probíhalo36. 

Přes význam regionálních úmluv pro harmonizaci některých aspektů uznávání či 

naopak odepření uznání nálezů37 lze označit za páteř současného systému 

mezinárodního uznávání rozhodčích nálezů označit Úmluvu o uznání a výkonu 

rozhodčích nálezů, přijatou v roce 1958 v New Yorku (dále jen New Yorská úmluva)38. 

New Yorská úmluva zavazuje smluvní strany uznat písemně uzavřenou rozhodčí 

doložku a rozhodčí nález vydaný v jiném státě za stanovených podmínek a dále 

upravuje důvody, pro které může být uznání a výkon rozhodčího nálezu odepřeny.  

Z hlediska předmětu této práce jsou zásadní zejména důvody, pro které mohou 

být uznání či výkon odepřeny, a které se pojí k funkci rozhodců, zejména článek V odst. 

1 písm. d). Podle něj mohou být uznání a výkon nálezu odepřeny na žádost strany, proti 

níž nález směřuje v případě, že složení rozhodčího soudu nebo rozhodčí řízení nebylo 

v souladu s ujednáním stran, nebo nebylo-li takového ujednání, se zákony země, kde se 

řízení konalo. Na základě tohoto článku tedy uznání rozhodčího nálezu může být 

odepřeno jak pro nesprávné ustanovení rozhodců, tak v případě, že rozhodci nedodrží 

určité povinnosti, kvůli nimž řízení neproběhne v souladu s dohodou stran. 

Primárním kritériem při žádosti o odepření rozhodčího nálezu je pak soulad 

složení tribunálu či průběhu řízení s dohodou stran. Pouze v případě, že není ujednání o 

výše uvedených skutečnostech, může se žádost dle textu příslušného ustanovení opírat o 

rozpor s právními předpisy. Podle názoru autora této práce však takto formulované 

ustanovení ponechává poměrně široký výkladový prostor minimálně ve dvou ohledech. 

                                                 
35  Srov. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 

2. vydání. Praha: ASPI, 2008, ss. 83-84. 
36  Srov. LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas A.; KRÖLL, Stefan M. Comparative International 

Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2003, s. 20 
37  Například Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži či Meziamerická úmluva o mezinárodní 

obchodní arbitráži. 
38 K tomuto dni (1.4.2011) je signatářskými státy New Yorské úmluvy o uznání a výkonu cizích 

rozhodčích nálezů 145 států. Seznam států dostupný na: 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html.   
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V první řadě New Yorská úmluva v žádném ustanovení nedefinuje pojmy „řízení“ a 

„složení“, tedy jak mají být tyto pojmy vykládány. Například u pojmu „složení“ je 

otázka, zda tímto New Yorská úmluva míří pouze na proces řádného ustanovení 

rozhodců, tedy že jmenování rozhodců proběhne v souladu s dohodou stran, či zda 

zahrnuje i následnou ztrátu způsobilosti rozhodce rozhodovat spor v průběhu řízení pro 

existenci některé z překážek. Druhou otázkou, která dle autorova názoru též připouští 

dvojí výklad, je vztah mezi dohodou stran a právním řádem jakožto relevantními 

kritérii. Jako problematické se jeví, zda jakákoliv dohoda stran, byť pouze rámcová, o 

složení tribunálu automaticky brání posuzování souladu s ustanoveními příslušného 

právního řádu (úplná derogace) či zda dohoda brání přezkumu souladu s právním řádem 

pouze co do rozsahu jejího obsahu (částečná derogace).  

Žádost o odepření výkonu rozhodčího nálezu podle New Yorské úmluvy v cizím 

státě by však podle některých autorů bylo možné opřít též o článek V odst. 2 písm. b), 

tedy situaci, kdy uznání nebo nález by byl v rozporu s veřejným pořádkem této země. 

Vzhledem k tomu, že některé předpoklady kladené na rozhodce souvisejí s právem na 

spravedlivý proces, dovozuje Luttrel, že v případě nedodržení těchto předpokladů by se 

strana, proti níž nález směřuje, mohla opřít i o toto ustanovení39. 

 

  

                                                 
39  Srov. LUTRELL, Sam. Bias Challenges in International Commercial Arbitration: The Need for a 

„Real Danger“ Test. Kluwer Law International, 2009, s. 13. 
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2. Osoba rozhodce v mezinárodním rozhodčím řízení  

 

Rozhodčí doložkou smluvní strany sjednávají, že vybrané spory budou vyjmuty 

z jurisdikce národních soudů40, ale že o nich bude s konečnou platností rozhodovat 

jeden či více soukromých rozhodců, ustanovených dle stranami domluvených pravidel. 

Na rozdíl od státních soudů, které jsou ustanovené ze zákona, a jejichž místní a věcná 

příslušnost je též dána zákonem, v případě sjednání rozhodčí doložky neexistuje žádný 

„obecný rozhodčí soud“. Základní princip, ovládající rozhodčí řízení – tj. princip 

autonomie vůle stran - v praxi znamená, že spor může při dodržení zákonných 

podmínek rozhodovat v souladu s vůlí stran fakticky kdokoliv.  

 

2.1. Povaha funkce rozhodce 

Rozhodce na jednu stranu na základě zákona a v jeho mezích nahrazuje „moc 

soudní“, která je jinak vyhrazena státním soudům, na druhou stranu na druhou stranu 

jeho pravomoc rozhodnout spor závisí na existenci rozhodčí doložky mezi stranami. 

V odborných publikacích jsou tedy různou měrou akcentovány tyto dva základní 

aspekty funkce rozhodce – aspekt judiciální a aspekt smluvní41. Právě dle míry akcentu 

na jednotlivé složky se lze setkat se třemi základními teoriemi, vysvětlujícími povahu 

funkce rozhodce – teorií smluvní, jurisdikční a smíšenou.   

Smluvní teorie považuje za zdroj pravomoci rozhodce rozhodnout spor mezi 

stranami rozhodčí smlouvu av rozhodčím řízení vidí nikoliv civilní proces, ale spíše 

plnění smlouvy42. Jurisdikční teorie je naproti tomu založena na tom, že rozhodčí řízení 

není plněním smlouvy, ale že stát umožňuje na svém území výkon quasijudiciálního 

řízení. Rozhodce je na základě této autorizace v podobném postavení jako soudce, když 

                                                 
40 Srov. LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas A.; KRÖLL, Stefan M. Comparative International 

Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2003, s. 4 
41  Srov. např. FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Fouchard 

Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration. The Netherlands: Kluwer Law 

International,1999, s. 12. 
42  Srov. RŮŽIČKA, Květoslav. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a 

Agrární komoře ČR. 2. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. s. 22. 
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jeho pravomoc je založena zákonem, ovšem s tím rozdílem, že zatímco soudce je pro 

řešení sporu nominován státem, u rozhodce provádí nominaci strany sporu43. 

Teorie smíšená v sobě kombinuje prvky obou předchozích teorií. Přestože zdroj 

pravomoci rozhodce rozhodovat spor spatřuje ve výkonu funkce „státní moci“, a 

v okamžiku rozhodování se tedy jedná o judiciální akt, oprávnění rozhodovat (tedy 

předpoklad delegace jurisdikce rozhodce) je konstituováno dohodou mezi stranami44. 

Například Raban uvádí, že postavení rozhodce osciluje mezi postavením blížícím se 

soudci k postavení blížícímu se osobě poskytující služby45. 

Kromě výše uvedených tří teorií je v literatuře věnována alespoň okrajová 

pozornost také čtvrté teorii – teorii smíšené, která popírá přístupy předchozích tří teorií 

k rozhodčímu řízení a chápe jej jako proces sui generis, mimo výše uvedené kategorie.  

Autor této práce se, pokud jde o statut rozhodců, přiklání k teorii smíšené a 

názoru, který vyjádřil Born, že lepší pohled je ten, že postavení rozhodce je výsledkem 

smlouvy, která se řídí a inkorporuje zvláštní právní režim – tímto režimem je právní 

rámec daný národními a mezinárodními právními předpisy které upravují mezinárodní 

rozhodčí řízení46. Charakter nálezu rozhodců, pokud jde o jeho právní sílu a 

vynutitelnost jako rozhodnutí soudu, není možné dovodit z pouhého ujednání stran. Bez 

zákonného uznání funkce rozhodce a jeho pravomoci by rozhodčí nález postrádal právě 

tyto znaky, které jej odlišují od výsledků jiných alternativních způsobů řešení sporů, 

neboť by měl spíše charakter dohody o smíru. Bez garance přímé vynutitelnosti by pro 

vítěznou stranu bylo nutné se pro výkon rozhodčího nálezu obrátit meritorně na 

příslušný vnitrostátní soud.  

Stejně tak by ovšem nevznikla pravomoc rozhodce spor rozhodnout, pokud by 

strany smluvně pravomoc rozhodce nesjednaly a zároveň, pokud by rozhodce 

s výkonem funkce nesouhlasil.  
                                                 
43  Srov. LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas A.; KRÖLL, Stefan M. Comparative International 

Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2003. s. 75 
44  Srov. RŮŽIČKA, Květoslav. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a 

Agrární komoře ČR. 2. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. s. 23. 
45 Srov. RABAN, Přemysl. Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice 

a zahraničí. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 87. 
46 Srov. BORN, Gary B. International Commercial Arbitration: Commentary and Materials. 3. vydání. 

The Hague: Kluwer, 2009, s. 1603. 
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2.2.  Předpoklady pro výkon funkce rozhodce 

Jak již vyplynulo částečně z výše uvedeného, princip autonomie vůle stran při 

výběru rozhodců není neomezený. Základní mantinely tvoří zákonná omezení právních 

řádů jednotlivých států, neboť stanovují předpoklady, které musí určitá osoba splňovat 

pro výkon funkce rozhodce. Přestože stát umožňuje stranám derogovat dohodou 

rozhodovací pravomoc státního soudu ve prospěch soukromých rozhodců, zároveň 

požaduje záruky, že základní právo obou stran na spravedlivý proces bude i při derogaci 

jurisdikce soudu rozhodčím řízením zachováno.  

Předpoklady kladené na rozhodce lze dělit dle jejich povahy do dvou skupin -  

na objektivní a subjektivní předpoklady. Za objektivní předpoklady autor považuje 

takové předpoklady, které je možné u rozhodce zkoumat bez vazby na konkrétní případ. 

Z těchto předpokladů je ve vnitrostátních právních předpisech zakotven zpravidla 

požadavek způsobilosti rozhodce k právním úkonům (která je obvykle spojena s 

dosažením určitého věku a absencí omezení způsobilosti) a dále bezúhonnost 

rozhodce47. Subjektivní předpoklady pak lze zkoumat pouze ve vazbě konkrétní osoby 

rozhodce na určitý případ, tedy až v okamžiku, kdy je konkrétní osoba zvažována či 

jmenována na funkci rozhodce v určitém případě. Subjektivní předpoklady jsou obvykle 

označovány jako nezávislost a nestrannost rozhodce a právě tyto předpoklady lze úzce 

spojovat se základním právem stran na spravedlivý proces.  

Předpoklady pro výběr rozhodce však nemusí být stanoveny pouze zákonnými 

předpisy. Samotné strany mohou podmínky, které musí rozhodce splňovat, stanovit 

v rozhodčí smlouvě. Rozhodčí doložka může obsahovat buď explicitní stanovení 

určitých předpokladů, nebo mohou být tyto podmínky stanoveny nepřímo, např. 

odkazem na pravidla určité rozhodčí instituce, v nichž jsou tyto další předpoklady 

zakotveny48. Smluvní požadavky na rozhodce však není možné, na rozdíl od požadavků 

                                                 
47  Například italský občanský soudní řád ovšem stanový jediný požadavek – plnou způsobilost 

k právním úkonům. 
48 Pravidla rozhodčí instituce mohou buď přímo stanovit určitý požadavek, který musí strany při volbě 

rozhodce dodržet, jinak nebude rozhodce potvrzen rozhodčí institucí, nebo se tato kritéria mohou 

uplatnit při zapisování rozhodců do seznamu rozhodců, ze kterého jsou strany povinny rozhodce 
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zákonných, považovat za omezení principu autonomie vůle stran, neboť strany jejich 

určením naopak tuto autonomii realizují a mohou tato omezení (na rozdíl od zákonem 

požadovaných předpokladů) shodnou vůlí změnit. 

 

2.2.1.  „Objektivní“ zákonné p ředpoklady 

Naprostá většina právních řádů shodně stanoví, že rozhodcem může být pouze 

fyzická osoba49. Určení právnické osoby jakožto rozhodce sporu však nebude 

automaticky považováno za neplatné ve všech jurisdikcích, které výběr rozhodce 

limitují na osobu fyzickou. 

Některé právní řády jako například Rakousko sice též vylučují, aby funkci 

rozhodce plnily právnické osoby, nicméně připouštějí, že v případě, kdy strany odkážou 

v rozhodčí doložce na právnickou osobu, není takováto rozhodčí doložka neplatná. 

Rozhodcem v takovém případě bude buď osoba jednající navenek jménem právnické 

osoby50, nebo tato právnická osoby bude fakticky považována za volbu appointing 

authority a rozhodcem bude právnickou osobou zvolený zaměstnanec (Francie)51. Přes 

odlišnosti v přístupu k platnosti volby právnické osoby jakožto rozhodce však tedy i 

právní systémy, které takovouto volbu nepovažují za neplatnou, předpokládají, že 

osobou, která bude činit rozhodnutí, bude osoba fyzická, a nikoliv přímo zvolená 

právnická osoba. 

Pokud jde o požadavek na dosažení určitého věku, považuje autor v tomto 

ohledu zákonné požadavky kladené na rozhodce za velmi liberální, neboť vnitrostátní 

právní řády požadují obvykle pouze způsobilost k právním úkonům, která je spojována 

                                                                                                                                               
vybrat. 

49 Srov. RŮŽIČKA, Květoslav. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a 

Agrární komoře ČR. 2. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. s. 48. Růžička 

zde též uvádí, že určitou výjimku lze najít v libanonské úpravě rozhodčího řízení. 
50 Srov. RABAN, Přemysl. Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice 

a zahraničí. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 89 a násl. 
51  Raban v tomto kontextu poukazuje na rozhodnutí francouzského odvolacího soudu ve věci Delattre es 

zalité al. v Sté Ascinter Otis, Court of Appeal, Grenoble, April 26, 1995. Srov. RABAN, Přemysl. Cit. 

50, tamtéž. 
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s dosažením 18 let věku52.  

Pokud jde omezení rozhodce týkající se národnosti, například Vzorový zákon 

UNCITRAL například stanoví, že nikomu nesmí být bráněno, aby jednal jako rozhodce 

z důvodu národnosti, pokud se strany nedohodnou jinak53. Podobný přístup pak zaujala 

řada států, přičemž absenci takovéhoto omezení lze považovat za důležitý prvek s 

ohledem na možnost volby rozhodců při mezinárodním rozhodčím řízení. 

Některé právní řády však vedle výše uvedených požadavků podmiňují výkon 

rozhodcovské činnosti splněním dalších objektivních předpokladů. V některých státech 

může být rozhodcem pouze osoba, která zná právní řád daného státu, přičemž v 

současné době současné době tato omezení platí zejména v islámských státech, v nichž 

je vyžadována znalost práva Shari´ja. Do roku 2010 však existoval například i ve 

španělském zákoně o rozhodčím řízení, aby jeden z rozhodců byl praktikující právník54.  

 

2.2.2.  „Subjektivní“ zákonné předpoklady – nezávislost a nestrannost 

Kategorie subjektivních předpokladů pro výkon funkce rozhodce souvisí s 

vnitřním vztahem osoby rozhodce ke konkrétnímu sporu, jeho účastníkům či dalším 

skutečnostem se sporem souvisejícím. Ve všech právních řádech uznávajících právo na 

spravedlivý proces, stejně jako pravidel rozhodčích institucí jsou tyto subjektivní 

předpoklady určitým způsobem reflektovány55, neboť souvisí s judiciální povahou 

činnosti rozhodce56.  Přestože absence nestrannosti či nezávislosti rozhodců není v New 

Yorské úmluvě výslovně zmíněna jako důvod pro odepření uznání či výkonu 

                                                 
52 REDFERN, Alan; HUNTER, Martin. Redfern and Hunter on International Arbitration. 5. vydání. 

Oxford: Oxford University Press. 2009, s. 258. 
53 Čl. 11 Vzorového zákona UNCITRAL. 
54  Srov. ORTIZ, Alejandro López; MORALES, Ana; MARTÍNEZ, Silvia. Amendments to Spanish 

 Arbitration Act now passed. Practicing Law Company [online]. 2011, [cit. 2011-06-21]. 

 Dostupný z WWW: <http://usld.practicallaw.com/8-506-3371?q=&qp=&qo=&qe=>. 
55 LUTRELL, Sam. Bias Challenges in International Commercial Arbitration: The Need for a „Real 

Danger“ Test. Kluwer Law International, 2009, s. 1. 
56 Srov. LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas A.; KRÖLL, Stefan M. Comparative International 

Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2003, s. 257. 
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rozhodčího nálezu57, s ohledem na výše uvedené by žádost o odepření mohla být 

odůvodněna článkem 5 odst. 2 písm. b) či článkem 5 odst. 1 písm. d) New Yorské 

úmluvy. 

Přes výslovné zakotvení požadavku nestrannosti a nezávislosti je jen v 

minimálních případech obsah těchto požadavků blíže specifikován58. Absence 

legislativního vymezení požadavků na nestrannost a nezávislost rozhodců znamená, že 

tyto požadavky jsou vykládány opět zejména doktrínou a judikaturou. Luttrel poukazuje 

na to, že v současné době lze za prameny výkladu procesní spravedlnosti (a s tím 

související výklad pojmů nezávislosti a nestrannosti rozhodce) považovat i pravidla 

rozhodčích institucí a též nadnárodní obyčejové obchodní právo (lex mercatoria)59.  

Zatímco někteří autoři pojmy nezávislost a nestrannost považují do určité míry 

za synonyma, většina autorů se domnívá, že jejich obsah totožný není60. U autorů, kteří 

odmítají zaměňování obou požadavků je požadavek na nezávislost rozhodce zpravidla 

vykládán tak, že rozhodce musí zůstat po celou dobu sporu bez osobních, smluvních, 

institucionálních či jiných poměrů k některé ze stran, které by mohly nějakým 

způsobem ovlivnit jeho rozhodování. Naproti tomu nestranností rozhodce se rozumí, že 

rozhodce nebude v průběhu řízení ovlivněn žádnými osobními předsudky, týkajícími se 

sporu či jeho účastníků61. 

Vedle těchto požadavků se lze u některých (zejména) zahraničních autorů setkat 

i s třetím požadavkem tzv. neutrality62. Zatímco u některých autorů neutralita splývá s 

nestranností, jiní autoři ji, spíše než jako synonymum pro nestrannost, chápou jako její 

                                                 
57  Srov. WEIGAND, Frank-Bernd. Practitioner´s Handbook on International Commercial Arbitration. 

Oxford University Press: 2009. s. 62. 
58  Srov. LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas A.; KRÖLL, Stefan M. Comparative International 

Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2003, s. 257. 
59  Srov. LUTRELL, Bias Challenges in International Commercial Arbitration: The Need for a „Real 

Danger“ Test. Kluwer Law International, 2009. s. 15. 
60 Srov. BORN, Gary B. International Commercial Arbitration: Commentary and Materials. 3. vydání. 

The Hague: Kluwer, 2009 s. 1617 
61 Srov. BORN, Gary B. cit. 60. s. 1618.  
62 Srov. VÁRADY, Tibor; BARCELÓ, John J.; VON MEHREN, Arthur T. International Commercial 

Arbitration: A Transnational Perspective. 2. vydání. Thomson West, 2003, s. 252. 
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vnější atribut, vyjadřující pravděpodobnost, že výsledný nález bude nestranný63.  

Zásadní význam při výkladu jednotlivých subjektivních požadavků mají 

pravidla, vydaná buď mezinárodními odbornými organizacemi, nebo přímo 

významnými rozhodčími institucemi. Tato pravidla se snaží určitým způsobem popsat 

situace, ve kterých požadavek na nestrannost nebo nezaujatost není splněn nebo ve 

kterých může vzniknout důvodná pochybnost o jeho splnění.  

V poslední době byla takto např. Ruskou obchodní komorou vypracována 

Pravidla nezávislosti a nestrannosti rozhodců, přijatá v roce 2010. Z hlediska 

mezinárodního uznání však mají zřejmě nejvýznamnější vliv pravidla vypracovaná 

Mezinárodní advokátní asociací (International Bar Association – IBA), nazvané Zásady 

střetu zájmů v mezinárodním rozhodčím řízení64 z roku 2004. Právě tyto zásady 

vymezují demonstrativním výčtem skutečnosti, které zakládají důvodné pochybnosti o 

nestrannosti a nezávislosti rozhodců, přičemž rozdělení těchto skutečností do skupin 

reflektuje závažnost dané skutečnosti na nestrannost či nezávislost rozhodců. 

V tzv. „červeném seznamu“ jsou uvedeny ty situace, ve kterých z objektivního 

hlediska prokazatelně existuje střet zájmů. Skutečnosti uvedené v této kategorii jsou 

dále rozděleny podle toho, zda lze pochybnosti o podjatosti odstranit prohlášením stran 

o tom, že i přes existenci těchto skutečností si strany přejí, aby spor rozhodla daná 

osoba či nikoliv. Podle těchto pravidel například situace, kdy rozhodce zastupuje nebo 

radí některé ze stran v jiné záležitosti, představuje skutečnost, v níž je pochybnosti o 

nestrannosti a nezávislosti možné zhojit prohlášením65. Naproti tomu pokud rozhodce 

straně, která jej nominuje, radí pravidelně a zároveň tomuto rozhodci nebo jeho 

společnosti od nominující strany plyne významný finanční příjem, vazba rozhodce na 

tuto stranu je považována za natolik závažnou, že absence nestrannosti není zhojitelná66.  

                                                 
63 Srov. VÁRADY, Tibor; BARCELÓ, John J.; VON MEHREN, Arthur T. International Commercial 

Arbitration: A Transnational Perspective. 2. vydání. Thomson West, 2003, s. 252. 
64 Překlad anglického názvu IBA Guidelines on Conflict of Interest in International Arbitration. 
65 Srov. Článek  2.3.1 IBA Zásad střetu zájmů v mezinárodním rozhodčím řízení. 
66 Srov. Článek 1.4 IBA Zásad střetu zájmů v mezinárodním rozhodčím řízení. Stejně tak lze podle 

autora pod tento článek podřadit situaci, kdy je rozhodce stranou opakovaně nominován ve více 

sporech a toto opakované nominování pro něj představuje významný zdroj příjmů. V poslední době 

k tomuto viz např. rozhodnutí malajského soudu Kuala Lumpur High Court, Suit D – 24 NCC (ARB) 

– 13 – 2010. 
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Takzvaný „oranžový seznam“ obsahuje případy, v nichž mohou vzniknout z 

pohledu některé ze stran důvodné pochybnosti o nestrannosti či nepodjatosti rozhodce.. 

Rozhodce není automaticky považován za nezpůsobilého rozhodovat, ale účelem je, aby 

strany o potenciálním konfliktu byly informovány a mohly vznést případné námitky. 

„Zelený list“ zahrnuje seznam případů, které by samy o sobě neměly znamenat 

pochybnosti o nestrannosti či nezávislosti rozhodce67. 

Červený a oranžový seznam, nepředstavují výlučný výčet všech situací, při 

nichž může u rozhodce vzniknout pochybnost o jeho nestrannosti či nezávislosti. 

Absence v nich popsaných skutečností však zvyšuje pravděpodobnost, že u rozhodce 

pochybnosti o splnění subjektivních předpokladů nevzniknou, a že bude tedy jako 

nezávislý a nestranný skutečně vnímán. 

S požadavky nezávislosti a nestrannosti je však spojována zásadní povinnost 

každého rozhodce informovat strany o případech, které by mohly vzbudit u stran 

pochybnosti o nesplnění těchto předpokladů. Tato povinnost je blíže popsána v části 

věnované povinnostem rozhodců. 

 

2.2.3. Další předpoklady 

Rozhodčí doložka může obsahovat ujednání, omezující strany v případě vzniku 

sporu při výběru rozhodce tím, že vybraný rozhodce bude muset splňovat určité 

předpoklady, například členství v některé z profesních komor. Nepřímo však může být 

okruh osob omezen také tím, že bude odkazovat na určitou rozhodčí instituce, jejíž 

pravidla volbu rozhodců omezují68. Předpoklady stanovené rozhodčími institucemi jsou 

pak obvykle vyšší, než zákonné předpoklady. Například dle Pravidel ICC musí být 

jediný rozhodce nebo předseda rozhodčího senátu jiné státní příslušnosti, než strany 

                                                 
67  Text IBA Zásad včetně rozlišení jednotlivých listů je dostupný na International Bar  Association 

[online]. 2004 [cit. 2011-06-18]. Ibanet.cz. Dostupné z WWW:    

<http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=E2FE5E72-EB14-4BBA-    B10D-

D33DAFEE8918>. 
68 Srov. BORN, Gary B. International Commercial Arbitration: Commentary and Materials. 3. vydání. 

The Hague: Kluwer, 2009, s. 1382. 
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rozhodčího řízení69. Některé rozhodčí instituce umožňují vybírat rozhodce pouze ze 

seznamu rozhodců, vedeného u dané rozhodčí instituce. Toto omezení sice na jednu 

stranu omezuje výběr stran zvolit si jako rozhodce libovolnou osobu, na druhou stranu 

podmínky stanovené rozhodčí institucí pro zápis do seznamu rozhodců mohou 

poskytovat vyšší záruky, pokud jde o zkušenosti, schopnosti či kompetentnost 

zapsaných rozhodců.  

 

2.3. Volba osoby rozhodce 

Jak bylo uvedeno, základním principem ovládající rozhodčí řízení je autonomie 

vůle stran70, která se projevuje i při možnosti výběru rozhodců. Volba rozhodce ovšem v 

případě vzniku sporu není pouhou možností, ale je zároveň i nutností, neboť bez 

ustanovených rozhodců není možné rozhodčí řízení zahájit a zároveň překážka 

lítispedence brání v zahájení řízení před státním soudem.  

Strany si před podpisem rozhodčí doložky musí určit způsob jmenování 

rozhodců, tedy zda v rozhodčí doložce odkážou přímo na konkrétní osobu, které svěří 

rozhodování sporů již vzniklých nebo sporů vzniklých v budoucnu, nebo zda pouze určí 

mechanismus, kterým bude takováto osoba vybrána, tzn., že určí, jak budou rozhodci 

ustanoveni, například odkazem na určitou appointing authority71. Termín appointing 

authority v rozhodčím řízení označuje osobu (fyzickou či právnickou), kterou strany 

určí, aby místo nich vybrala osobu rozhodce72. Stejně tak, pokud strany nechtějí detailně 

upravovat veškeré podrobnosti související se způsobem určení rozhodce v rozhodčí 

smlouvě, může rozhodčí smlouva buď odkázat na některá z pravidel, vypracovaných 

profesionálními organizacemi nebo institucemi, nebo přímo zvolit řízení před některou 

                                                 
69  Srov. článek 9 Pravidel ICC, který ovšem připouští výjimku v případě, že je stejná státní příslušnost 

vhodná a že žádná ze stran nevznese námitky. 
70 Srov. BORN, Gary B. International Commercial Arbitration: Commentary and Materials. 3. vydání. 

The Hague: Kluwer, 2009, s. 1363. 
71   Vzhledem k tomu, že tento pojem nemá v české odborné literatuře žádný zažitý ekvivalent, přidrží se 

autor anglického termínu. 
72 Srov. BORN, Gary B. International Arbitration and Forum Selection: Drafting and Enforcing. The 

Hague: Kluwer Law International, 2010, s. 72. 
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z rozhodčích institucí.  

V krajních případech se pak lze setkat i s případy, kdy rozhodce není ustanoven 

na základě dohody stran, ale je jmenován soudem73. Jednotlivé nejčastější mechanismy 

volby rozhodců užívaný v praxi, jsou uvedeny dále74. 

 

2.3.1. Rozhodci přímo jmenováni stranami 

Rozhodce může být jmenován přímo stranami dvěma způsoby. Strany buď 

přímo v rozhodčí doložce určí konkrétně jmenovanou osobu, která by měla spor 

rozhodnout, nebo si sjednají, že teprve v budoucnu bude rozhodce stranami nebo 

některou z nich vybrán.  

Přímá volba konkrétního rozhodce může být vhodná za situace, kdy spor již 

vznikl a obě strany mají zájem na jeho rychlém vyřešení a dokážou najít shodu na 

konkrétní osobě rozhodce. Naproti odborníci poukazují na fakt, že rozhodčí doložka 

sjednávající pravomoc konkrétně určeného rozhodce pro spory teprve vzniklé v 

budoucnu může způsobit řadu problémů. Tyto problémy souvisí s tím, že zatímco určitá 

osoba se může jevit jako vhodný rozhodce v okamžiku podpisu rozhodčí doložky, 

nemusí již být vhodným rozhodcem v okamžiku vzniku sporu, a to ať z důvodu, že 

vzniklý spor je mimo rámec jejího odborného zaměření, nebo z důvodu, že mezitím 

vznikne překážka absence nestrannosti či nezaujatosti. Zvolený rozhodce též nemusí být 

schopný spor rozhodnout v daný okamžik i z časových důvodů75. Je nutno brát v úvahu, 

že ustanovení rozhodce není procesem jednostranným, ale že je třeba též souhlasu 

osoby rozhodce. Pokud takto předem vybraná osoba nebude moci nebo chtít spor 

rozhodnout, její nesouhlas bude znamenat, že nebude žádný rozhodce, který by dle 

dohody stran mohl spor rozhodnout.  

Druhý ze způsobů přímého jmenování nestanoví konkrétní osobu rozhodce, ale 

přiznává stranám, nebo některé z nich, právo takovouto osobu vybrat. Zásadní otázkou 
                                                 
73  Například v případě, kdy se rozhodce vzdá funkce, ovšem neexistuje žádné pravidlo, podle kterého by 

byl ustanoven náhradní rozhodce. 
74 Srov. REDFERN, Alan; HUNTER, Martin. Redfern and Hunter on International Arbitration. 5. 

vydání. Oxford: Oxford University Press. 2009, s. 251. 
75 Srov. BORN, Gary B. International Arbitration and Forum Selection: Drafting and Enforcing. 

Kluwer Law International, 2010, s. 70. 
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spojenou se stanovením mechanistu určení rozhodců je, která ze stran bude oprávněna 

tuto volbu provést. Zatímco jednostranná volba je běžně užívaná při určení tzv. 

koarbitrů v případech, kdy rozhoduje senát, v případě, kdy má být spor rozhodnut 

jediným rozhodcem, může být oprávnění některé ze stran určit samostatně tohoto 

jediného rozhodce značně problematické. Může totiž zapříčinit pochybnosti o 

nestrannosti či nezávislosti takto jmenovaného rozhodce a o zachování práva na 

spravedlivý proces. Při jmenování koarbitrů je takovýto postup ospravedlnitelný, neboť 

obě strany mají možnost nominovat stejný počet rozhodců a je tedy zajištěna procesní 

rovnost, jednostranné jmenování samorozhodce dává nominující straně zcela zřejmou 

procesní výhodu76. Park k těmto případům doslova uvádí, že „je t ěžké si představit o 

mnoho více lepší způsoby jak v rozhodčím řízení vytvořit dojem z existence (nebo spíše 

skutečnou existenci) předsudků, které zajistí neuznání nálezu.77“ Výše uvedené pak platí 

dle názoru autora této práce i v případech, kdy rozhoduje senát a jedna ze stran bude mít 

výlučné oprávnění jmenovat předsedu senátu.  

 

2.3.2.  Ujednání stran o „appointing authority“  

Mechanismus jmenování rozhodce, který umožňuje překlenout některé 

problematické aspekty přímé volby, spočívá v dohodě stran na appointing authority, 

které bude ve stanovených případech svěřeno stranami právo vybrat rozhodce místo 

stran. Na rozdíl od předchozího postupu tedy hrozí nižší míra rizika, že konkrétně 

zvolený rozhodce nebude v okamžiku sporu schopen rozhodnout, že jmenování 

jediného rozhodce nebo předsedy tribunálu bude ve výlučné diskreci některé ze stran, 

nebo že by některá ze stran mohla v budoucnu výběr rozhodců blokovat.  

Zatímco jako rozhodce může být jmenována dle vnitrostátních právních řádů 

výlučně fyzická osoba, jako appointing authority mohou stran zpravidla zvolit jak 

osobu fyzickou tak právnickou. Musí být však jednoznačné, jakým způsobem právnická 
                                                 
76 Podle některých právních řádů by rozhodčí doložka, která by umožňovala takovýto způsob stanovení 

rozhodce, byla přímo neplatná. Například dle článku 1678 belgického soudního řádu z roku 1972 ve 

znění pozdějších předpisů „rozhodčí doložka není platná, pokud dává některé ze stran výhodnější 

pozici s ohledem na jmenování rozhodce nebo rozhodců“.  
77 Srov. PARK, William W. Arbitration of International Business Disputes: Studies in Law and Practice. 

New  York: Oxford University Press, 2006, s. 379. 
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osoba (respektive její orgán) rozhodne, tedy kdo učiní volbu rozhodce. V případě, kdy 

strany například určí jako appointing authority Mezinárodní obchodní komoru v Paříži, 

tato funkce bude vykonána Mezinárodním rozhodčím soudem při Mezinárodní 

obchodní komoře, konkrétně zvláštní komisí, ustanovenou dle pravidel Komory78. Při 

posuzování ustanovení rozhodců prostřednictvím appointing authority však bude 

v některých případech třeba brát v potaz kromě právního řádu státu, v němž se řízení 

koná i právní řád, kterým se řídí platnost rozhodčí79. 

Otázkou, spojenou s výběrem appointing authority je, do jaké míry musí 

samotná appointing authority splňovat požadavky nezávislosti a nestrannosti, kladené 

na osoby rozhodců. Vzorový zákon UNCITRAL ani další zákony upravující rozhodčí 

řízení, které byl předmětem zkoumání v rámci této práce, tuto otázku výslovně neřeší. 

Při sjednávání rozhodčí doložky však strana, která bude schopná z pozice ekonomicky 

silnějšího subjektu „vnutit“ druhé straně konkrétního rozhodce, bude schopná též sama 

zvolit a smluvně „vnutit“ i appointing authority80. Pokud však tato appointing authority 

bude se stranou provádějící volbu spojena takovým způsobem, pro který by byl 

                                                 
78 Srov. článek 1 odst. 3 Pravidel ICC jakožto appointing authority v řízení UNCITRAL či jiném ad hoc 

rozhodčím řízení, publikováno na 

http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/Court/Arbitration/appointing_authority/rules_appointing_englis

h.pdf. 
79 V tomto kontextu  nelze pominout sjednocující názor Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 1945/2010 

ze dne 11.5. 2011, podle kterého jestliže rozhodčí smlouva neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc, 

resp. konkrétní způsob jeho určení, ale v této souvislosti pouze odkazuje na „rozhodčí řád“ vydaný 

právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, pak je taková 

rozhodčí smlouva neplatná podle § 39 obč. zák. pro rozpor se zákonem. Vzhledem k tomu, že řada ani 

řada mezinárodních rozhodčích institucí není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, 

může mít toto rozhodnutí dle názoru autora též zásadní dopad na mezinárodní rozhodčí řízení u těchto 

institucí, jestliže se rozhodčí doložka řídí českým právem a místem rozhodčího řízení by byla též 

Česká republika. 
80 Přestože v oblasti obchodního práva jsou subjekty považovány za rovnocenné partnery, autor se 

nedomnívá, že by skutečná situace této domněnce odpovídala. Například ve vztahu obchodních 

řetězců s dodavateli není neobvyklé, že obchodní řetězce jsou schopny přimět dodavatele, aby 

přistoupily často i na nevýhodné smluvní podmínky, přestože se jedná o vztah mezi dvěma 

podnikateli. 
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rozhodce považován za závislého81, autor se domnívá, že i u rozhodců, jmenovaných 

takovouto appointing autority, by mohly vzniknout pochybnosti o jejich nestrannosti a 

nezávislosti, a to zejména v případech, kdy jsou tito rozhodce užším způsobem 

propojeni s danou appointing authority. 

Volba appointing authority není právními řády obvykle regulována, nicméně 

vhodné je volit osobu schopnou garantovat jmenování rozhodce v okamžiku vzniku 

sporu. Lze si snadno představit situaci, kdy i volba nevhodné appointing authority může 

rozhodčí řízení neúměrně prodloužit, podobně jako přímé jmenování konkrétní fyzické 

osoby pro spor vzniklý v budoucnu82. Například dle Vzorového zákona UNCITRAL 

2006 je rozhodčí řízení zahájeno dnem, kdy je žádost o předložení sporu k rozhodčímu 

řízení doručena žalovanému83. Žalobce se současně s obesláním žalovaného obrátí na 

appointing authority sjednanou v rozhodčí doložce s žádostí o jmenování rozhodce. 

Problém může nastat v okamžiku, kdy tato appointing authority sice fyzicky stále 

existuje, ovšem z nějakého důvodu (např. nedostupnosti, dočasné zdravotní indispozice) 

neučiní volbu rozhodce pro daný spor. Při absenci náhradního mechanismu84 nemusí být 

rozhodce z důvodu nečinnosti dlouhou dobu či dokonce vůbec ustanoven, na druhou 

stranu od okamžiku zahájení řízení brání překážka litispedence žalobci, aby se v téže 

věci obrátil na soud85. 

                                                 
81 Například opakované dojednávání rozhodčích doložek ve prospěch appointing authority, pro kterou 

takovéto nominování představuje značný příjem ve srovnání s ostatními příjmy, v podstatě tedy určitá 

ekonomická závislost. 
82 Např. profesor Born poukazuje vedle skutečnosti, že volba fyzické osoby neposkytuje prakticky téměř 

žádné výhody při srovnání se jmenováním instituce, naproti tomu hrozí riziko, že se stane 

nedostupnou, vznikne u ní střet zájmů nebo jinak neschopnou řádně jedna.Cit. BORN, Gary B. 

International Commercial Arbitration: Commentary and Materials. 3. vydání. The Hague: Kluwer, 

2009, s. 1409. 
83 Srov. čl. 21 Vzorového zákona UNCITRAL 2006. 
84 Takovýmto mechanismem může být například stanovení lhůty, ve které musí appointning authority o 

jmenování rozhodce rozhodnout společně s úpravou, kdo rozhodce jmenuje v případě marného 

uplynutí této lhůty. 
85 Tento problém nelze pravděpodobně očekávat v případě, kdy strany jako appointing authority zvolí 

některou z renomovaných rozhodčích institucí. Tuto situaci si však lze představit například při 

jmenování fyzické osoby, která z různých důvodů nebude v okamžiku vzniku sporu dosažitelná, nebo 

osoby, která bude rozhodovat ve prospěch žalovaného a z toho důvodu bude prodlužovat řízení 
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2.3.3.  Jmenování předsedy tribunálu koarbitry, které zvolí strany  

Má-li dle rozhodčí doložky rozhodovat ve sporu vícečlenný senát, obvyklým 

mechanismem bývá, že každá ze stran nominuje jednoho arbitra86 a tito rozhodci pak 

dohodou určí předsedu senátu. Takto nominovaní arbitři tedy plní funkci appointing 

authority pro volbu předsedy tribunálu. Je však třeba mít na zřeteli, že i v tomto případě 

je pro zvolení třetího rozhodce nutno dosáhnout shody, a tudíž je nezbytné počítat i se 

situací, že takové shody mezi rozhodci dosaženo nebude. Z toho důvodu je zásadní, aby 

rozhodčí doložka obsahovala mechanismus, který by časově omezil koarbitry ve výběru 

předsedy a zároveň ustanovil náhradní mechanismus volby předsedy tribunálu, 

například preventivní volba jiné appointing authority. 

 

2.3.4. Jmenování rozhodce soudem 

Rozhodčí doložky obvykle neurčují státní soudy jako appointing authority, 

přesto jsou v řadě případů soudy ze zákona povolány, aby osobu rozhodce určily. 

Odborníci poukazují na skutečnost, že některé výhody, spojené s možností výběru 

rozhodce stranami jsou v takovém případě ztraceny, když soudy obvykle nemívají 

dostatečné znalosti pro posouzení vhodnosti konkrétní osoby pro daný spor, zejména 

pokud má být zvolen jako rozhodce osoba z jiného státu87. 

Právní řády však v řadě případů povolávají soud k rozhodnutí o osobě rozhodce 

tehdy, kdy mezi stranami z nějakého důvodu nedojde k dohodě o osobě jediného 

rozhodce, předsedy senátu, či pokud appointing authority neplní řádně funkci svěřenou 

jí rozhodčí doložkou88. V těchto případech hrozí riziko, že nebude moci být řádně 

ustanoven rozhodce potažmo rozhodčí senát, a fakticky tedy hrozí porušení základního 

                                                                                                                                               
nejmenováním rozhodce.  

86 Tito stranami jmenovaní arbitři jsou pak v zahraniční literatuře označováni jako co-arbitrators či 

party-arbitrators pro označení spojení nominací se stranou. 
87 Srov. BORN, Gary B. International Commercial Arbitration: Commentary and Materials. 3. vydání. 

The Hague: Kluwer, 2009, s. 1418. 
88   Srov. například článek 11 Vzorového zákona UNCITRAL. 
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práva na přístup k soudu. V zakotvení těchto soudních pravomocí lze tedy spatřovat 

určitou garanci ze strany státu, že derogací rozhodovací pravomoci ve prospěch 

rozhodčího řízení nedojde k porušení základních práv některé ze stran.  
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3. Funkce rozhodce 

Vznik funkce rozhodce není možné založit pouhým jednostranným úkonem 

nominujících stran, neboť ke vzniku funkce rozhodce je vždy třeba též souhlasu 

nominované osoby s přijetím funkce89.  

 

3.1.  Vzniku funkce rozhodce 

Stranám sporu sice náleží právo vybrat si rozhodce, který spor rozhodne, tomuto 

právu však neodpovídá žádná povinnost osoby, zvolené stranami, přijmout funkci 

rozhodce. Obsahem funkce rozhodce jsou totiž určité povinnosti a tedy dohoda dvou 

stran, která by zvolenou třetí stranu „uvrhla“ do pozice, v níž má plnit tyto povinnosti, 

by byla v rozporu se základním právním principem, že smlouva mezi dvěma stranami 

nemůže zavazovat třetí osobu bez jejího souhlasu. Ke vzniku funkce rozhodce je tedy 

vždy třeba též souhlasu nominované osoby s přijetím funkce90.  

Okamžik vzniku rozhodcovské smlouvy je obvykle spojován s okamžikem, kdy 

jmenovaný rozhodce funkci rozhodce přijme, nicméně například v podle pravidel 

některých rozhodčích institucí může být vznik funkce vázán teprve na potvrzení osoby 

rozhodce rozhodčí institucí. Jako příklad lze uvést již výše zmíněný mechanismus 

potvrzování rozhodců Milánskou rozhodčí komorou91.  

 

3.2. Vztah mezi rozhodcem a stranami sporu 

Vznikem funkce rozhodce vniká mezi rozhodcem a stranami určitý vztah, jehož 

obsahem jsou práva a povinnosti. Otázka povahy tohoto vztahu je úzce spojena 

s teoretickými východisky povahy funkce rozhodce, když předmětem zkoumání je, zda 

mezi stranami a rozhodcem dochází ke vzniku smluvního vztahu či nikoliv. 

V současnosti je existence smluvního vztahu uznávána ve většině států92, přičemž za 

                                                 
89 Srov. RASMUSSEN, Mathew. Overextending Immunity: Arbitral Institutional Liability in the United 

Stated, England and France. Fordham International Law Journal, červen, 2003, s. 1877. 
90 Srov. RASMUSSEN, Mathew. cit. 89, tamtéž. 
91  Srov. cit 16 
92  Tento pohled v současné době zastává většina států. Srov. BORN, Gary B. International Commercial 
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podstatné náležitosti tohoto vztahu lze považovat závazek rozhodce rozhodnout spor za 

odměnu93. Tato smlouva mezi stranami a rozhodcem nese v různých státech různé 

označení – vzhledem k tomu, že v české odborné literatuře se lze setkat s pojmem 

„ rozhodcovská smlouva“ 94 (který je však zásadně třeba odlišit od pojmu „rozhodčí 

smlouvy“ 95), autor se této terminologie přidrží, přestože tento pojem není obecně 

přijímán všemi českými autory. Born zároveň uvádí, že opačný názor, tedy že status 

rozhodce (jeho práva a povinnosti vůči stranám) vyplývá čistě ze zákona, je zastáván 

spíše částí doktíny než judikatorní  praxí96.  

Vnitrostátní právní předpisy, mezinárodní smlouvy upravující systém 

mezinárodního rozhodčího řízení ani pravidla rozhodčích institucí výslovně 

rozhodcovskou smlouvu jako smluvní typ neupravují. Není tedy upravena ani její forma 

a rozhodcovská smlouva může být uzavřena jak výslovně v podobě písemného 

dokumentu, podepsaného oběma stranami a rozhodcem, tak i konkludentně jeho 

jmenováním a přijetím funkce. 

  Raban dovozuje, že spíše než podřazení pod určitý typ se bude dle českého 

právního řádu jednat ze systematického hlediska o inominátní typ kontraktu.97 Z 

hlediska obsahu bude rozhodcovská smlouva zahrnovat práva a povinnosti spojené s 

funkcí rozhodce či vyplývající ze zákona, ze smlouvy stran s rozhodcem (pokud byla 

uzavřena), či z pravidel a dalších dokumentů rozhodčích institucí, jedná-li se o 

institucionální rozhodčí řízení.  
                                                                                                                                               

Arbitration: Commentary and Materials. 3. vydání. The Hague: Kluwer, 2009. ss.  1598-1599,  jako 

příklady států, v nichž soudy přijaly tuto teorii uvádí Spojené království, Francii, Švýcarsko, Spojené 

státy, Německo, Austrálii či Finsko. 
93 Srov. MISTELIS, Loukas A.; BREKOULAKIS, Stavros L. Arbitrability: International & Comparative 

Perspectives. Kluwer Law International, 2009, s. 278. 
94  Srov. RABAN, Přemysl. Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice 

a zahraničí. Praha: C. H. Beck, 2004. s. 108. 
95  Například ovšem dle judikatury soudů Spojeného království nevzniká mezi stranami a rozhodcem 

nová smlouva, ale rozhodce se stává stranou rozhodčí doložky uzavřené mezi stranami (viz např. 

rozhodnutí Norjarl A/S v. Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (1992) 1Q.B. 863 (English Court of 

Appeal). Názor uvedený v tomto rozsudku však autor této práce nesdílí. 
96   Srov. BORN, Gary B. International Commercial Arbitration: Commentary and Materials. 3. vydání. 

The Hague: Kluwer, 2009, s. 1418 
97 Srov. RABAN, Přemysl. opis cit. 94, tamtéž. 
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Z kontraktačního hlediska je zajímavé též posouzení, jakým způsobem vzniká 

smluvní vztah v případech, kdy rozhodci nejsou jmenováni přímou souhlasnou dohodou 

stran, ale například prostřednictvím appointing authority či jak vzniká vztah mezi 

koarbitrem a stranou, která se nepodílela na jeho jmenování. Přestože totiž strana nebyla 

účastníkem návrhu na uzavření smlouvy (ani neprojevila jinak vůli k uzavření smlouvy 

s konkrétní osobou, často dokonce může být rozhodce jmenován proti její vůli), vzniká 

mezi ní a rozhodcem určitý vztah, jehož obsahem je mimo jiné například povinnost 

zaplatit rozhodci odměnu za výkon rozhodcovské činnosti. 

Otázka, která je též spojena se statusem rozhodce, ovšem které není dle názoru 

autora této práce věnována příliš pozornost, je otázka mezi kým vznikají práva a 

povinnosti při institucionálním rozhodčím řízení. Rozhodčí pravidla obsahují často 

ustanovení, která lze charakterizovat jako výzva k uzavření smlouvy, přičemž strany 

sjednáním rozhodčí doložky ve prospěch instituce strany uzavírají smlouvu s rozhodčí 

institucí98. Například francouzský soud dospěl v případě Československá obchodní 

banka v. International Chamber of Commerce99 k názoru, že takto uzavřená smlouva 

zahrnovala mimo jiné povinnost rozhodčí instituce vydat rozhodnutí v souladu s jejími 

pravidly. Pokud ovšem tato povinnost vyplývala pro rozhodčí instituci, je otázkou, zda 

práva a povinnosti rozhodce vznikají v případě sjednání rozhodčí doložky ve prospěch 

rozhodčí instituce i přímo mezi rozhodcem a stranami, či zda vzniká v takovém případě 

vztah pouze mezi stranami a rozhodčí institucí a rozhodce je vázán pak pouze vůči této 

instituci . 

 

3.3. Práva a povinnosti rozhodců 

Ponecháme-li stranou otázku, mezi kým vzniká vztah v případě institucionálního 

rozhodčího řízení a zaměříme-li se na obsah práv a povinností rozhodce, dojdeme 

k závěru, že práva a povinnosti spojené s funkcí rozhodce jsou jen zřídkakdy obsažena 

                                                 
98  Srov. RASMUSSEN, Mathew. Overextending Immunity: Arbitral Institutional Liability in the United 

Stated, England and France, Fordham International Law Journal, červen, 2003, s. 1868. 
99  Případ uveden v článku FRANCK, Susan D. The Liability of International Arbitrators: A 

Comparative Analysis and Proposal for Qualified Immunity. New York  Law School Journal of 

International and Comparative Law, 2000, s. 8. 
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komplexně v jediném dokumentu. Strany sice mohou s rozhodcem uzavřít písemnou 

smlouvu se specifikací práv a povinností100 a v případě institucionálního rozhodčího 

řízení pak práva a povinnosti rozhodce obvykle zakotveny v pravidlech příslušné 

instituce, v řadě případů je však status rozhodce vymezen zároveň příslušnými právními 

předpisy. 

Klíčovou povinností rozhodce, která je ostatně i důvodem, proč je rozhodcovská 

smlouva uzavírána, je povinnost rozhodce rozsoudit spor mezi stranami101. Povinnost 

vydat rozhodnutí je však svázána s řadou procesních povinností, jejichž dodržení má 

zaručit, že vydaný rozhodčí nález nebude zrušen vnitrostátním soudem a nebude 

odepřeno jeho uznání a výkon v zahraničí, zejména povinností zůstat po celou dobu 

nezávislý a nestranný. Vedle těchto procesních povinností se mohou s funkcí rozhodce 

pojit i další povinnosti, ať již založené smluvně, právními předpisy či pravidly rozhodčí 

instituce. Takovouto vedlejší povinností může být například povinnost mlčenlivosti 

rozhodce o skutečnostech souvisejících s rozhodčím řízením. 

Vedle těchto jednotlivých povinností pak soudy v některých státech vyjádřily 

obecná povinnost rozhodce jednat při plnění funkce v dobré víře, která vyplývá ze 

smluvního charakteru jeho vztahu ke stranám102. 

  

3.3.1.  Povinnost rozhodce rozhodnout spor 

Přijetím funkce se rozhodce v první řadě zavazuje, že předložený spor mezi 

stranami rozhodne, přičemž rozhodce je povinen rozhodnout o všech otázkách, které mu 

strany předloží103. Povinnost rozhodnout spor je povinností osobní, kterou rozhodce 

                                                 
100 Srov. RABAN, Přemysl. Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice 

a zahraničí. Praha: C. H. Beck, 2004. s. 110. 
101 Srov. BORN, Gary B. International Commercial Arbitration: Commentary and Materials. 3. vydání. 

The Hague: Kluwer, 2009. s. 1616, shodně též FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; 

GOLDMAN, Berthold. Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration. The 

Netherlands: Kluwer Law International,1999, s. 1018. 
102  Srov. FRANCK, Susan D. The Liability of International Arbitrators: A Comparative Analysis and 

Proposal for Qualified Immunity. New York  Law School Journal of International and Comparative 

Law, 2000, s. 7. 
103 Srov. BORN, Gary B. International Commercial Arbitration: Commentary and Materials. 3. vydání. 
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není oprávněn delegovat na třetí osobu104. Born sice poukazuje, že je obvyklé, že 

rozhodci při výkonu své rozhodcovské činnosti v řadě případů využívají třetí osoby 

například za účelem právních a jiných rešerší, a že takovýto postup není v rozporu s 

osobním charakterem dané povinnosti, v rozporu by však bylo, pokud by rozhodce na 

ústní jednání poslal svého zástupce, či pokud by nález ve věci byl napsán třetí osobou a 

rozhodce by jej pouze pro forma stvrdil svým podpisem105. 

V případě, že rozhodce například uzavřel se stranami rozhodcovskou smlouvu, 

obsahující závazek rozhodnout určitý okruh sporů a stranami předložený spor do okruhu 

těchto vztahů nespadá, rozhodce nemá povinnost merit sporu řešit. V systému 

mezinárodního rozhodčího řízení se uplatňující doktrína kompetenz-kompetenz106 dává 

rozhodcům širokou pravomoc rozhodnout o vlastní příslušnosti pro daný spor. Přestože 

rozhodci obvykle mají spíše zájem na tom, aby mohli shledat vlastní příslušnost pro 

rozhodnutí v daném sporu (a v praxi bude docházet spíše k situacím, že rozhodce 

rozhodne o vlastní příslušnosti, aniž by dle rozhodčí doložky příslušným byl), může dle 

názoru autora nastat i situace opačná, tedy že rozhodčí doložka bude zcela zjevně 

sjednána tak, aby rozhodce měl jurisdikci, ale rozhodce nebude chtít ve věci rozhodnout 

a prohlásí, že jurisdikci nemá. Taková situace může, při absenci relevantní zákonné 

úpravy, být značně problematická, pokud jedna strana bude namítat nedostatek 

jurisdikce soudu kvůli rozhodčí doložce, avšak ustanovený rozhodce odmítne uznat 

svou příslušnost. 

Rozhodnutí sporu by nemělo být založeno na rozhodcově libovůle, nýbrž dle 

právních předpisů by měl rozhodce rozhodnout spor v souladu s právním řádem, který 

je rozhodce povinen na daný spor aplikovat107. Zatímco povinnost vydat nález lze 

                                                                                                                                               
The Hague: Kluwer, 2009, s. 1622. 

104 Srov. BORN, Gary B. International Commercial Arbitration: Commentary and Materials. 3. vydání. 

The Hague: Kluwer, 2009, s. 1627. 
105 Srov. BORN, Gary B. cit. 103, tamtéž. 
106 Přestože doktrína kompetent-kompetenz, která dává rozhodcům pravomoc rozhodnout o své 

příslušnosti, je považována za jeden ze základních rysů rozhodčího řízení, někteří autoři poukazují na 

to, že tato doktrína není akceptována univerzálně a například v Čině tento princip uznáván není (srov. 

TAO, Jingzhou. Arbitration Law and Practice in China. The Hague: Kluwer Law International, 2008. 

s. 86). 
107 BORN, Gary B. International Commercial Arbitration: Commentary and Materials. 3. vydání. The 
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považovat za právní povinnost v pravém slova smyslu108, toto dle názoru autora neplatí 

o povinnosti rozhodovat v souladu se zvolenými právními předpisy109. Jak poukazují i 

někteří odborníci, rozhodnutí rozhodce ve většině jurisdikcí nepodléhá soudnímu 

přezkumu po stránce aplikace hmotného práva. S tím je spojena i nemožnost 

autoritativně dovodit, že rozhodce aplikoval zvolený právní řád nesprávně. Při absenci 

možnosti přezkumu aplikace právních předpisů a možnosti jakkoliv rozhodce 

sankcionovat pak prakticky je tato povinnost po právní stránce nevynutitelná. 

Následkem toho pak rozhodci mohou tendovat k flexibilnější aplikaci práva než státní 

soudy110, v extrémním případě pak jejich nález může být s právním řádem i ve zřejmém 

rozporu. 

S povinností rozhodnout spor je však obecně spojována povinnost rozhodce 

vyvíjet při rozhodování maximální úsilí, aby byl vydaný nález vynutitelný111. Někteří 

autoři poukazují na skutečnost, přestože není často výslovně zmíněna ve vnitrostátních 

právních řádech, povinnost zajistit, aby byl nález vynutitelný, patří (vedle jeho vydání) 

mezi nejdůležitější povinnosti rozhodce112. Rozhodce bude v rámci této povinnosti 

zejména povinen zajistit, aby nebyly u rozhodčího nálezu dány důvody pro odepření 

jeho uznání a výkonu s ohledem na příslušná zmíněná ustanovení New Yorské úmluvy a 

výše zmíněná ustanovení článku V odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. b) 113. V první řadě by 

měl rozhodce dbát na to, aby jeho ustanovení proběhlo řádně a aby splňoval podmínky, 

které jsou předpokladem pro jeho účast v rozhodčím řízení. Tato povinnost zajistit 

vynutitelnost nálezu je tedy úzce spjata s předpokladem nezávislosti a nestrannosti a 

s povinností ohlásit jakékoliv skutečnosti, které by mohly vzbudit pochybnosti o 

                                                                                                                                               
Hague: Kluwer, 2009, s. 1626. Toto samozřejmě neplatí v případech, kdy rozhodce rozhoduje ex 

auquo et bono. 
108  Srov. část této práce, týkající se odpovědnosti rozhodce. 
109  K tomuto tématu viz např. úvaha  MAYER, Pierre. Reflections on the International Arbitrator´s Duty 

to Apply Law. International Arbitraion. 2001, 3, ss. 235-247. 
110 Srov. MOSES, Margaret L. The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. 

New York: Cambridge University Press, 2008, s. 78. 
111 Srov. MOSES, Margaret L. cit. 109. s. 79. 
112 Srov. BORN, Gary B. International Commercial Arbitration: Commentary and Materials. 3. vydání. 

The Hague: Kluwer, 2009, s. 1621. 
113 Srov. MOSES, Margaret L. cit. 109, s. 80. 
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dodržení těchto předpokladů. V druhé řadě by pak měl rozhodce  zajistit dodržení 

postupu v řízení v souladu s ujednáním stran.  

 

3.3.2. Povinnost rozhodce zůstat nezávislý a nestranný 

Stejné předpoklady, týkající se nestrannosti a nezávislosti při jmenování 

rozhodce, jsou na něj kladeny i v průběhu řízení. S tím je úzce spojena povinnost 

rozhodce odhalit stranám jakékoliv skutečnosti, které by mohly nezávislost a 

nestrannost rozhodce ovlivnit. Tato povinnost nebývá obvykle výslovně obsažena ve 

smlouvě mezi rozhodcem a stranami, je však zakotvena ve většině vnitrostátních 

právních řádů114. Pokud rozhodce neodhalí stranám, že v průběhu řízení došlo ke vzniku 

okolností, při nichž by o nezávislosti a nestrannosti mohly vzniknout pochyby, 

vystavuje se nejen tomu, že některá ze stran vznese proti rozhodci námitky, ale zároveň 

ohrožuje možnost uznání vydaného rozhodčího nálezu v cizím státě. Rozhodce je tedy 

sám povinen posoudit, jaké skutečnosti mohou být zdrojem výše uvedených 

pochybností, přičemž právě instrumenty jako IBA Zásady střetu zájmů v mezinárodní 

arbitráži mohou posloužit jako důležité měřítko při tomto posouzení.  

Soudní praxe však ukazuje nejen na rostoucí počet vznesených námitek proti 

rozhodcům115, ale též fakt, že výše uvedené IBA Zásady skutečně nepopisují zdaleka 

všechny okolnosti, za nichž může pochybnost o nestrannosti rozhodce vzniknout, a že 

důvodem může být i určitá faktická nerovnost v průběhu řízení. V jednom případě byly 

před LCIA116 vzneseny námitky proti rozhodci z důvodu, že rozhodce strávil v průběhu 

pětidenního ústního slyšení 15 minut se zástupcem jedné strany v jedné ve svých 

soukromých místností. V tomto případě dospěl příslušný útvar LCIA, který záležitost 

projednával, k názoru, že okolnosti mohou rozhodce dostat do situace, že zástupce 

některé ze stran nezvaně vstoupí do jeho prostor, zejména pokud probíhá slyšení 

v neformální atmosféře, „přijímání schůzek za zavřenými dveřmi a probírání živých 

                                                 
114 Srov. LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas A.; KRÖLL, Stefan M. Comparative International 

Commercial Arbitration. Kluwer Law International, 2003. s. 256. 
115 Srov. NICHOLAS, Geoff; PARTASIDES, Nicholas. LCIA Court Decisions on Challenges to 

Arbitrators: A Proposal to Publish. Kluwer, International Arbitration, vol. 1, 2007. s. 11. 
116  London Court of International Arbitration. 
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otázek týkajících se probíhající arbitráže již zachází příliš daleko a dává vzniknout 

podezření z nerovného zacházení“117. 

Výše uvedený příklad poukazuje na to, že povinnost zůstat nestranný a nezávislý 

v sobě automaticky zahrnuje i povinnost rozhodce zdržet se i v průběhu řízení 

jakéhokoliv jednání, které by mohlo dát vzniknout pochybnostem druhé strany. Tyto 

pochybnosti přitom mohou vzniknout nejen v důsledku vztahu rozhodce k některé ze 

stran či předmětu řízení, ale též z jeho konkrétního chování k některé ze stran v průběhu 

řízení. 

 

3.3.3.  Procesní povinnosti rozhodce 

Rozhodčí řízení se na rozdíl od klasického soudního řízení vyznačuje nižší 

mírou formálnosti než klasické řízení soudní. Princip autonomie vůle stran se odráží i v 

dispozitivní možnosti stran sjednat si konkrétní procesní podmínky, když předpisy 

vnitrostátních právních řádů upravují pouze určitý rámec průběhu řízení pro zajištění 

práva na spravedlivý proces. 

Kromě obecných procesních povinností, vyplývajících pro rozhodce z právních 

předpisů však strany mohou detailněji upravit průběh řízení buď přímo, nebo odkazem 

na vypracovaná pravidla. Z této úpravy pak mohou vyplývat podmínky, za nichž má 

proběhnout rozhodčí řízení a za kterých má být vydán rozhodčí nález. Takovými 

podmínkami může být například vymezení důkazních prostředků, které strany mohou 

použít pro prokázání svých tvrzení či stanovení lhůt, ve kterých by měl být nález 

vydán118.  

Okamžikem vzniku funkce rozhodce se rozhodce zavazuje dodržet procesní 

podmínky, vyplývající ze zákona, dohody stran či pravidel rozhodčí instituce v případě 

institucionálního rozhodčího řízení. Nedodržení těchto podmínek pak může mít za 

následek odepření uznání rozhodčího nálezu na základě čl. V odst. 1 písm. d) New 

Yorské úmluvy z důvodu, že rozhodčí řízení nebylo v souladu s ujednáním stran. Autor 

se domnívá, že nelze bez dalšího říci, že jakýkoliv nesoulad průběhu řízení s původní 

                                                 
117 Srov. NICHOLAS, Geoff; PARTASIDES, Nicholas. Opis cit. ss. 15-16. 
118 BORN, Gary B. International Commercial Arbitration: Commentary and Materials. 3. vydání. The 

Hague: Kluwer, 2009, ss. 1629-1630. 
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dohodou stran by měl mít automaticky za následek odepření uznání nálezu. Uvažme 

například situaci, kdy si strany ujednají, že ústní slyšení se bude konat v určitý čas, 

přičemž rozhodce (například z důvodu špatné dopravní situace) nedorazí včas a slyšení 

začne o půl hodiny později. Přestože i takovouto situaci by bylo možné podřadit 

v přísném slova smyslu pod nesoulad s dohodou stran o rozhodčím řízení, výklad tohoto 

pojmu by v kontextu čl. V odst. 1 písm. d) měl být dle názoru autora spíše restriktivní. 

„Nesouladem s ujednáním“ by pak mělo být chápáno pouze takové odchýlení se od 

smluveného průběhu řízení, které zbavuje stranu spravedlivě očekávatelného průběhu 

řízení a které, mohlo určitým způsobem zasáhnout do jejího postavení v průběhu 

rozhodčího řízení. Autor se domnívá, že rozhodce má povinnost dodržet veškeré 

sjednané podmínky řízení, se kterými souhlasil okamžikem přijetí funkce, na druhou 

stranu by ovšem nedodržení „méně významných“ povinností výše uvedeného typu by 

nemělo být sankcionováno odepřením uznání nálezu či jeho výkonu. V případě, kdy 

rozhodce nedodrží stanovený postup v řízení, avšak nezasáhne do práva na spravedlivý 

proces, následkem by měla být spíše jeho odpovědnost za případné škody, když nelze 

pominout, že i například nedodržení určité lhůty rozhodcem, může způsobit některé ze 

stran určitou materiální újmu119.  

Pluralita těchto pramenů procesních povinností rozhodce dává vzniknout dvěma 

důležitým otázkám. První z nich je otázka, jaký bude obsah povinností rozhodce v 

případě, že právní prameny těchto povinností stanoví úpravu téže povinnosti odlišně 

(např. odlišně stanovené lhůty pro vydání rozhodčího nálezu, odlišně upravená 

přípustnost důkazních prostředků). Druhá otázka souvisí s hranicemi autonomie stran v 

průběhu rozhodčího řízení.  Rozhodci přijetím funkce vznikly určité povinnosti, které se 

zavázal splnit. Autonomie vůle stran disponovat řízením by se tak dostala do střetu 

s nemožností zavazovat smlouvou třetího bez jeho souhlasu. 

Nadřazenost kogentních norem dohodě stran jasně značí, že zatímco při rozporu 

mezi zákonnou povinností a povinností smluvní bude rozhodce vázán povinnostmi, 

vyplývající mi z právních předpisů, kterými se bude průběh rozhodčího řízení řídit, 

problém může nastat v případech, kdy strany sice rozhodčí doložce sjednají aplikaci 

určitých pravidel rozhodčí instituce, zároveň však do rozhodčí doložky vloží ujednání, 

                                                 
119 Srov. následující část, týkající se odpovědnosti rozhodců. 
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které stanoví povinnosti rozhodce odlišně než sjednaná pravidla rozhodčího řízení. 

Rozhodce bude nucen posuzovat, jaký je obsah vyjádření vůle stran pokud jde o průběh 

rozhodčího řízení a zda vyjádřená vůle fakticky nekoliduje s jiným ujednáním stran a to 

s ohledem na čl. 5 odst. 1 písm. d) New Yorské úmluvy, který by se mohl stát důvodem 

pro případné odepření uznání či výkonu rozhodnutí z toho důvodu, že rozhodčí řízení 

nebylo v souladu s ujednáním stran.  

Jako příklad lze na tomto místě uvést situaci, kdy v rozhodčí doložce bude dán 

odkaz na určitá pravidla rozhodčího řízení, která ukládají rozhodci určitou povinnost – v 

tomto případě například povinnost aplikovat při rozhodování obchodní zvyklosti120 - a 

zároveň strany v rozhodčí doložce výslovně ujednají, že při rozhodování sporu nemá 

být k obchodním zvyklostem přihlíženo. Zatímco některé pravidla rozhodčího řízení, 

která se inkorporací do rozhodčí doložky stávají závaznými procesními pravidly, jasně 

stanoví, že smluvní strany se mohou dohodou odchýlit121, pravidla v případech 

institucionálního řízení takto benevolentní nejsou.  

Dle Pravidel rozhodčího řízení před ICC například platí že „Řízení před 

rozhodčím senátem se řídí těmito Pravidly. V případech, které Pravidla neupravují, se 

rozhodčí řízení řídí jakýmikoli pravidly stanovenými zúčastněnými stranami, nebo 

pokud tak strany neučiní, rozhodčím senátem, a to bez ohledu na to, zda se toto 

rozhodnutí odvolává na jednací řád určitého národního zákona, který se vztahuje na 

rozhodčí řízení“122. Formulace „v případech, která Pravidla neupravují“ pak jasně 

značí, že neposkytují-li pravidla dále výslovnou možnost se smluvně odchýlit, měl by 

být rozhodce povinen postupovat v souladu s Pravidly a nikoliv se stranami odlišně 

sjednanou úpravou. Striktnější přístup pokud jde o institucionální pravidla je dle názoru 

autora této práce možné dovozovat především z toho, že pravidla institucionálního 

řízení neupravují pouze vztah mezi rozhodci a stranami sporu, ale představují ve své 

podstatě obsah třístranné smlouvy123. Určité výkladové vodítko pro rozhodce však může 

                                                 
120 Srov. například článek 17 odst. 2 Pravidel ICC. 
121  Např. Pravidla UNCITRAL v čl. 1 odst. 1 stanoví, že: Dohodnou-li se strany smlouvy písemně, že 

spory související s touto smlouvou budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle Řádu UNCITRAL, 

budou takové spory řešeny podle toho Řádu se změnami, které si strany sjednají písemně. 
122 Srov. ustanovení článku 15 odst. 1 Pravidel ICC. 
123  Když jednou ze stran jsou strany sporu, druhou rozhodce a třetí rozhodčí instituce. 
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představovat například ustanovení, obsažené v italském občanském soudním zákoníku, 

které stanoví, že „Rozhodčí doložka může odkazovat na předvytvořená pravidla 

rozhodčího řízení. V případě rozporu mezi ustanoveními rozhodčí doložky a rozhodčími 

pravidly, se použije rozhodčí doložka.“124 V případě, že bude postupováno podle 

pravidel rozhodčího řízení, která odchylná ustanovení neumožňují, nicméně strany se od 

pravidel v rozhodčí doložce odchýlí a místo rozhodčího řízení se bude nacházet v Itálii, 

rozhodce by měl být povinen postupovat dle ujednání v rozhodčí doložce. 

V každém výše uvedeném případě střetu obsahu dohody o rozhodčím řízení 

bude rozhodce nucen nejprve vyřešit prioritu jednotlivých pramenů a následně dovodit, 

jaké procesní povinnost pro něj v rámci rozhodčího řízení vyplývají. 

Druhou otázkou je otázka, zda po zahájení rozhodčího řízení může dojít ke 

změně povinností rozhodce v souvislosti s autonomií vůle stran. Jinak řečeno, do jaké 

míry mohou strany v průběhu rozhodčího řízení shodnou vůlí zasahovat do procesních 

otázek a v některém případě tak fakticky měnit povinnosti rozhodce po ustavení do jeho 

funkce. Příkladem může být, možnost dispozice stran procesními lhůtami po zahájení 

rozhodčího řízení a po vypracování harmonogramu, podle kterého má rozhodčí řízení 

probíhat125. Vzhledem k tomu, že podle harmonogramu musí postupovat nejen strany 

sporu ale též rozhodce, znamená každá změna harmonogramu zásah i do povinností 

rozhodce. Jak bylo uvedeno výše, princip autonomie vůle stran se v takovém případě 

dostává do střetu s principem, že smlouva mezi dvěma osobami nemůže zavazovat třetí 

osobu bez jejího souhlasu. Pryles uvádí, že například historickým výkladem článku 19 

odst. 1 Vzorového zákona UNCITRAL je dovozováno, že strany sporu, který se řídí 

Vzorovým zákonem, mohou měnit obsah procesních pravidel i v průběhu řízení. Při 

změně, která je pro rozhodce neúnosná, by však rozhodce měl mít právo vzdát se své 

funkce126. Podle výše uvedeného autora pak otázka, zda rozhodce bude vázán v průběhu 
                                                 
124  Srov. článek 25, kapitoly VI italského občanského soudního řádu. 
125  K otázce autonomie vůle stran institucionálním řízení před ICC viz např. PRYLES, Michael. 

PRYLES, Michael. Limits to the Party Authonomy. [online]. [cit. 2011-06-12]. Dostupný z WWW: 

<http://www.arbitration-

icca.org/media/0/12223895489410/limits_to_party_autonomy_in_international_commercial_arbitratio

n.pdf>, 
126 Srov. PRYLES, Michael. Limits to the Party Authonomy. [online]. [cit. 2011-06-12]. Dostupný z 

WWW: <http://www.arbitration-
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rozhodčího řízení změnami procesních podmínek, na kterých se strany dohodnou po 

uzavření rozhodcovské smlouvy, bude záviset na příslušném ustanovení právního řádu, 

kterým se průběh rozhodčího řízení řídí.  

 

3.3.4. Povinnost mlčenlivosti 

Jednou z výhod rozhodčího řízení oproti řízení soudnímu je jeho neveřejný 

charakter, tj. že v případě rozhodčího řízení neexistuje právo veřejnosti na účast na 

ústním jednání, ani právo na zpřístupnění rozhodčího nálezu. Strany sporu často volí 

tuto metodu řešení sporu právě z důvodu neveřejnosti rozhodčího řízení, neveřejnost 

však zásadně není možné zaměňovat s „důvěrností“127, potažmo s povinností 

mlčenlivosti rozhodců. Zatímco v některých vnitrostátních právních řádech je povinnost 

mlčenlivosti buď výslovně zakotvena v zákonech, nebo je judikaturou dovozována 

implicitní povinnost mlčenlivosti128, v jiných právních řádech tato povinnost zakotvena 

není129.  

Povinnost mlčenlivosti však pro rozhodce může vyplývat nejen z vnitrostátního 

právního řádu místa konání rozhodčího řízení, ale také z obsahu rozhodcovské smlouvy, 

Strany mohou rozhodce zavázat mlčenlivostí opět buď přímo rozhodcovskou smlouvou, 

nebo nepřímo v rozhodčí doložce odkazem na pravidla rozhodčího řízení, která tuto 

povinnost obsahují130. 

Povinnost mlčenlivosti rozhodce je však výslovně uvedena také v etických 

                                                                                                                                               
icca.org/media/0/12223895489410/limits_to_party_autonomy_in_international_commercial_arbitratio

n.pdf>, s. 7. 
127 Srov. BORN, Gary B. International Commercial Arbitration: Commentary and Materials. 3. vydání. 

The Hague: Kluwer, 2009, s. 2251. 
128 Například Francie, srov. KYRIAKI, Noussia. Confidentiality in International Commercial Arbitration 

: A Comparative Analysis of the Position under English, US, German and French Law. Heidelberg: 

Springer-Verlag, 2010, s. 104. 
129  Srov. např. úpravu ve Vzorovém zákoně UNCITRAL, stejně tak neexistenci povinnosti mlčenlivosti 

dovodil např. švédský soud v rozhodnutí Trade Finance Inc v Bulgarian Foreign Trade Bank Ltd 

Case No Y 1092-98, SVEA Court of Appeal. 
130 Srov. například článek 8 odst. 1 Pravidel rozhodčího řízení Milánské rozhodčí komory, které stanoví, 

že „Rozhodčí komora, strany, rozhodčí tribunál a odborní svědkové jsou povinni zachovat důvěrné 

řízení a rozhodčí nález.“. 
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pravidlech vypracovaných profesními organizacemi. Etická pravidla IBA například 

stanoví, že „Úvahy rozhodců a obsah nálezu jsou bez časového omezení důvěrné, pokud 

strany nezbaví rozhodce této povinnosti“131. Širší formulaci povinnosti mlčenlivosti 

rozhodců lze nalézt v Etickém kodexu rozhodců v mezinárodním rozhodčím řízení 

vypracovaném Americkou Asociací Rozhodců (AAA). Dle čl. VI odst. A je rozhodce 

povinen udržet jako důvěrné veškeré záležitosti, týkající se rozhodčího řízení a 

rozhodnutí. Etický kodex zároveň rozhodcům zakazuje využívat jakékoliv důvěrné 

informace, se kterými se rozhodce setká v průběhu rozhodčího řízení pro osobní 

prospěch, prospěch jiných osob nebo naopak v neprospěch jiných. 

Jak již bylo uvedeno v souvislosti s výkladem požadavků nezávislosti a 

nestrannosti rozhodců, pravidla a kodexy vypracované odbornými organizacemi nejsou 

právně závazné, reflektují pouze určitou praxi kodifikovanou soukromou organizací. 

Závazek mlčenlivosti tedy může pro rozhodce vyplývat pouze přímo (či nepřímo 

soudním výkladem) ze zákona, nebo z obsahu rozhodčí doložky či pravidel rozhodčí 

instituce. 

 

  

                                                 
131 Srov. čl. 9 IBA Rules of Ethics for International Arbitrators. 
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4. Odpovědnost rozhodce v mezinárodním rozhodčím řízení  

Vzhledem k tomu, že mezi rozhodcem a stranami vznikají okamžikem 

ustanovení do funkce určitá práva a povinnosti, s existencí těchto povinností nastupuje i 

otázka možné odpovědnosti rozhodce za jejich nesplnění. Této otázce však není v české 

odborné literatuře (a nutno dodat že ani pokud jde o vnitrostátní rozhodčí řízení) zatím 

věnována příliš pozornost132.  

Zahraniční autoři poukazují na fakt, že otázka odpovědnosti rozhodce je úzce 

spojena s „hybridní“ povahou jeho funkce ve smyslu spojení smluvního základu a 

judiciální funkce, kterou rozhodce plní133. 

Přestože činnost rozhodce po určité stránce plní stejnou společenskou funkci 

jako činnost soudců, kteří za výkon své funkce zásadně stranám neodpovídají, řada 

autorů poukazuje na zjevné odlišnosti ve způsobu výběru rozhodců, jejich postavení a 

motivaci při rozhodování134. Z toho důvodu je též argumentováno, že rozhodce by 

neměl užívat stejně široké míry imunity jako soudce. Různé právní řády však k této 

otázce přistupují odlišně, přičemž zatímco některé explicitně stanoví rozsah 

odpovědnosti rozhodce, v jiných jurisdikcích je míra odpovědnosti dovozována 

implicitně doktrínou.  

 

4.1. Odpovědnost rozhodců v jednotlivých státech 

Ve státech, které akcentují smluvní teorii, a kde je rozhodce chápán jako expert, 
                                                 
132 Výjimku lze najít například v publikacích ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v 

mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vydání. Praha: ASPI, 2008, dále RABAN, Přemysl. 

Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí. Praha: C. H. 

Beck, 2004. 
133  Srov. LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas A.; KRÖLL, Stefan M. Comparative International 

Commercial Arbitration. The Netherlands: Kluwer Law International, 2003, s. 288. 
134 Rutledge například uvádí, že paralela mezi postavením soudce a rozhodce není správná, neboť 

rozhodce není vázán precedentem (posuzováno v právním prostředí common law), není vázán 

stejnými procesními pravidly a pravidly týkajími se dokazování, na rozhodce jsou kladeny nižší 

požadavky při odůvodňování nálezu z právního a faktického hlediska a zároveň jejich nález nepodléhá 

možnosti následného přezkumu soudu vyšší instance (RUTLEDGE, Peter B. Toward a Contractual 

Approach For Arbitral Immunity. Georgia Law Review, Fall 2004. s. 168).  
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poskytující stranám určitou službu za úplatu, dovozují odpovědnost rozhodců z porušení 

smluvního vztahu se stranami135. Státy jurisdikční teorie (zejména státy common law) 

naopak spatřují v porušení povinností civilněprávní delikt (tort)136.  

Jednotlivé státy též zaujaly značně odlišná stanoviska, pokud jde o vymezení 

jednání, za něž rozhodce odpovídá. Příkladem jurisdikcí s velmi širokým pojetím 

odpovědnosti rozhodců je Španělsko, kde zákon stanoví, že v případě porušení 

povinností je rozhodce odpovědný za škody, způsobené jednáním ve zlé víře podvodem 

či pochybením137. Zákon zároveň umožňuje poškozené straně žalovat rovněž rozhodčí 

instituci138. Stejně tak pojetí odpovědnosti rozhodce v Rumunsku představuje jeden z 

nejextenzivnějších přístupů, když rozhodce je dle zákona zodpovědný za škodu 

způsobenou tím, že bezdůvodně odstoupí z funkce rozhodce, bez důvodu se nepodílí na 

rozhodnutí nebo nevydá rozhodčí nález ve stanovené lhůtě, zveřejní nebo zpřístupní 

informace o řízení bez souhlasu stran nebo hrubým způsobem poruší své povinnosti139. 

Druhý protipól představují jurisdikce, v nichž rozhodci požívají široký rozsah 

imunity nebo v nichž je jejich odpovědnost jiným způsobem široce limitována. 

Komparativní srovnání ukazuje, že jen výjimečně jsou rozhodci kryti imunitou proti 

civilněprávním žalobám v případech, kdy je jejich jednání shledáno jako podvodné. 

Přestože některé soudy USA přiznali imunitu i v takovémto případě,140 jiné soudy USA 

naopak uvedly, že jednání hraničící s podvodem imunita rozhodce nekryje141. Podobně 

široký rozsah imunity rozhodců zakotvuje též například právo Velké Británie, kdy 

                                                 
135 Srov. FRANCK, Susan D. The Liability of International Arbitrators: A Comparative Analysis and 

Proposal for Qualified Immunity. New York Law School Journal of International and Comparative 

Law, 2000, s. 6. 
136 Srov. RASMUSSEN, Mathew. Overextending Immunity: Arbitral Institutional Liability in the United 

Stated, England and France. Fordham International Law Journal, červen, 2003, s. 1866. 
137  Srov. článek 21 španělského zákona o rozhodčím řízení č.  60/2003 ze dne 23.12.2003. 
138 Srov. FRANCK, Susan D., cit. 134. s. 43. 
139 Franck v této souvislosti uvádí, že takto široce formulované ustanovení bude pravděpodobně 

zahrnovat jak povinnosti smluvního charakteru, tak vyplývající ze zákona, a to včetně implicitních 

povinností (FRANCK, Susan D. cit. 134. ss.  43-44). 
140 Srov. rozhodnutí ve věci Hoosac Tunnel Dock & Elevator Co. v. O'Brien, 137 Mass. 424 (Mass. 

1884). 
141 Srov. rozhodnutí ve věci Feichteinger, 893 P.2d at 1267. 
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jedinými případy, v nichž rozhodce není zproštěn odpovědnosti, je jednání (nebo 

nekonání) rozhodce ve zlé víře, nebo pokud se rozhodce vzdá funkce a soud shledá, že 

vzdání se funkce nebylo odůvodněné142. 

Další právní řády pak oscilují mezi těmito dvěma extrémními pozicemi a stanoví 

více či méně široké limity odpovědnosti rozhodců. Francouzský zákon například 

explicitně rozsah odpovědnosti nestanoví. Podle rozhodnutí Paris Tribunal of First 

Instance nemůže být rozhodce žalován za rozhodnutí, které vydal, Rasmussen však 

dovozuje, že rozhodce může být žalován za nesplnění své povinnosti vydat rozhodnutí, 

pochybení při jednání s řádnou péčí, stejně jako za nevydání rozhodnutí ve stanovené 

lhůtě, porušení povinnosti odkrýt nedostatek nestrannost a další porušení povinností, 

které můžou být chápány jako porušení smluvní povinnosti143. 

Pokud jde o Vzorový zákon UNCITRAL, tato otázka nakonec nebyla 

předmětem jeho úpravy. Naproti tomu Pravidla rozhodčího řízení UNCITRAL z roku 

2010 (na rozdíl od verze z roku 2006) ustanovení o odpovědnosti obsahují. Dle článku 

16 se strany vzdávají v nejvyšším možném rozsahu, dovoleném zákonem, veškerých 

nároků z vůči rozhodcům, appointing authority nebo osobě ustanovené tribunálem, 

z důvodu jakéhokoliv jejich jednání či nekonání v souvislosti s rozhodčím řízením, 

s výjimkou úmyslného pochybení. 

 

4.2.  Rozsah odpovědnosti  

Pokud jde o odpovědnost škody vzniklou porušením jednotlivých povinností, lze 

v zásadě rozlišit mezi případy, kdy rozhodce zapříčiní, že nález bude pro pochybení 

zrušen nebo bude jeho výkon odepřen a případy, kdy dojde „pouze“ ke vzniku jiné 

škody, například v důsledku průtahů, které rozhodce v řízení způsobí, nebo v případě 

porušení povinnosti mlčenlivosti rozhodce.  

Odborníci uvádí, že rozhodnutí rozhodce v meritu věci jsou zpravidla soudem 

                                                 
142 Srov. čl. 29 Zákona o rozhodčím řízení Spojeného království z roku 1996 (England´s new 1996 

Arbitration act). 
143 Srov. RASMUSSEN, Mathew. Overextending Immunity: Arbitral Institutional Liability in the United 

Stated, England and France. Fordham International Law Journal, červen, 2003, s. 1863. 
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nepřezkoumatelná144 a tudíž neexistuje žádná instance, která by mohla autoritativně 

konstatovat porušení smlouvy, pokud jde o povinnost rozhodnout dle určitého právního 

řádu. Přesto se autor této práce, domnívá, že by v důsledku rozhodnutí v meritu věci 

mohla být dovozena odpovědnost rozhodce. Příkladem takové situace by mohlo být, 

pokud by rozhodce věděl, že o uznání určitého nálezu bude žádáno v konkrétním státě, a 

úmyslně by v meritu rozhodl v rozporu s veřejným pořádkem daného státu. V takovém 

případě by bylo zřejmě možné dovodit určitou odpovědnost, pokud by se prokázalo, že 

rozhodce se takto skutečně pokoušel poškodit některou ze stran. V takovém případě by 

ovšem byly dány též důvody pro vznesení námitek proti rozhodci pro nedostatek 

nestrannosti.  

Složitější by zřejmě bylo posouzení situace, kdy rozhodce rozhodl v rozporu 

s veřejným pořádkem nikoliv úmyslně. Povinnost jednat s řádnou péčí by však dle 

názoru autora měla být posuzována subjektivně, vzhledem k možnostem zvoleného 

rozhodce. Někteří autoři uvádí, že rozhodce by při vydávání nálezu měli mimo jiné 

postupovat se znalostí cizího právního řádu, právě aby případný nález nebyl odepřen 

s ohledem na rozpor se zahraničním veřejným pořádkem. S tímto názorem se autor této 

práce ovšem zcela neztotožňuje ze dvou důvodů. Rozhodce sice dává souhlas s tím, že 

spor rozhodne s řádnou péčí, ovšem předem může jen stěží znát veškeré aspekty sporu a 

navíc vědět, ve kterém státě bude žádáno o uznání rozhodčího nálezu. Naopak tuto 

znalost lze očekávat spíše u stran sporu, a tudíž by v tomto případě mělo být v jejich 

zájmu vybrat spíše profesionála na relevantní právní úpravu, než osobu neznalou. Za 

druhé, v některých případech bude jen stěží možné zajistit soulad s veřejným pořádkem 

ve všech 145 státech New Yorské úmluvy vzhledem k jejich kulturním odlišnostem. 

Mistelis uvádí, že pokud rozhodce neoznámí existenci překážek, pro které 

nemůže rozhodovat a rozhodčí nález bude z toho důvodu zrušen, rozhodce bude též 

odpovědný za škody, které stranám vznikly145. Francouzský soud tak shledal rozhodce 

odpovědným v případě Raoul Duval146 a rozhodl o jeho povinnosti zaplatit stranám 

                                                 
144  Například italský občanský soudní řád ovšem výslovně stanoví možnost přezkumu soudem, pokud se 

strany dohodnou, také ovšem přezkum některých otázek týkajících se meritu ex lege – srov. čl. 809.  
145  Srov. LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas A.; KRÖLL, Stefan M. Comparative International 

Commercial Arbitration. The Netherlands: Kluwer Law International, 2003, s. 295. 
146  Rozhodnutí TGI Paris, May 12, 1993, Raoul Duval. V. 1996 REV. ARB. 411, 2d. 
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poplatky za rozhodčí řízení, stejně jako náklady na právní zastoupení, neboť rozhodce 

den po vydání nálezu začal pracovat u jedné ze stran. 

Odpovědnost za škodu je možné dovodit i v případě, že rozhodce byl povinen 

rozhodnout spor v určité lhůtě, tuto povinnost nesplnil a v důsledku toho vznikla 

některé ze stran škoda. Zatímco například italská úprava podmiňuje vznik odpovědnosti 

za škodu způsobenou průtahy pouze jako následek podvodu nebo hrubé nedbalosti147 

v rozhodnutí z roku 2005 například francouzský Court de Cassation148 rozhodl, že 

rozhodci mají povinnost dodržet časový limit šesti měsíců, po kterou jim francouzská 

úprava dává mandát rozhodovat spor. V případě, že nesplní tuto povinnost do šesti 

měsíců vydat rozhodčí nález, dovodil soud jejich odpovědnost za případné škody, 

vzniklé průtahy v řízení nebo zrušením rozhodčího nálezu.  

Ve většině států, které odpovědnost rozhodce upravují, je rozhodce odpovědný 

minimálně v případech, kdy rozhodce způsobil škodu svým jednáním či opomenutím 

buď úmyslně, nebo hrubou nedbalostí.  Otázkou je do jaké míry je možné rozsah 

odpovědnosti vyloučit, nebo omezit smluvně, nebo prostřednictvím pravidel rozhodčí 

instituce. Ty totiž v řadě případů obsahují vlastní úpravu rozsahu odpovědnosti. 

Například Pravidla ICC, která stanoví, že „rozhodce, Soud nebo jeho členové ani ICC či 

její zaměstnanci, ani Národní výbor ICC nebudou odpovědni za žádný úkon či 

opomenutí v souvislosti s rozhodčím řízením čímž stanoví prakticky absolutní 

vyloučení odpovědnosti. Mistelis poukazuje, že takovéto ustanovení bude v některých 

jurisdikcích značně problematické149. 

 

                                                 
147 Italský občanský soudní řád například stanoví, že rozhodce bude odpovědný za jakékoliv škody,  

způsobené stranám, pokud podvodem nebo hrubou nedbalostí nekonal, nebo zdržoval jednání, které 

byl zavázán vykonat a z toho důvodu byl  funkce rozhodce odvolán, nebo pokud odstoupil z funkce bez 

řádného důvodu, nevydal, nebo zabránil vydání rozhodčího nálezu v zákonem stanovené době. (srov. 

článek 813). 
148  Srov. rozhodnutí Louis Juliet, Benoit Juliet v. Paul Castagnet, Pierre Couilleaux and Adolphe Biotteau, 

Case 1660 FS-P+B (Dec 6, 2005) 
149 Srov. LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas A.; KRÖLL, Stefan M. Comparative International 

Commercial Arbitration. The Netherlands: Kluwer Law International, 2003. s. 291. 
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Závěr 

Jednoznačné vymezení postavení rozhodce v mezinárodním rozhodčím řízení lze 

shledat jako značně obtížné. Důvodem je zejména pluralita názorů teoretiků na zdroj 

pravomoci rozhodce rozhodovat spor, ale také fakt, že tyto odlišné teoretické koncepty 

jsou přijímány vnitrostátními soudy. Též v jednotlivých jurisdikcích lze tedy shledat 

významné rozdíly. Tato pluralita však není čistě teoretická, když ovlivňuje zejména 

chápání vztahu mezi rozhodcem a stranami sporu. Přes výhrady některých teoretiků 

však velká část států a to jak z oblasti kontinentálních právních řádů, tak ze států 

common law, uznává, že mezi rozhodcem a stranami sporu je v okamžiku ustanovení do 

funkce rozhodce uzavřen smluvní vztah, jehož typickým znakem je závazek rozhodce 

rozhodnout spor za úplatu.  

Vymezení dalších povinností rozhodce je dovozováno jednak ze zákona, jednak 

může být upraveno buď dohodou mezi stranami a rozhodce, nebo v pravidlech rozhodčí 

instituce, pokud na tyto pravidla strany odkázaly při sjednávání rozhodčí doložky.  

S povinností rozhodnout spor jsou však úzce spjaty i další povinnosti, jejichž základem 

je povinnost rozhodce zajistit, aby vydanému nálezu nehrozilo, že bude odepřeno jeho 

uznání či výkon. V první řadě musí rozhodce zajistit, že bude po celou dobu splňovat 

předpoklady pro rozhodování ve sporu, přičemž v případě vzniku skutečností, které by 

mohly zapříčinit pochybnosti o nestrannosti či nezávislosti rozhodce je povinen tyto 

skutečnosti ohlásit. Dále je rozhodce povinen dodržet veškeré povinnosti tak, aby byla 

dodržena dohoda stran o průběhu rozhodčího řízení. Nesplnění těchto povinností může 

mít za následek odepření uznání a výkonu rozhodčího nálezu v jiném státě na základě 

ustanovení čl. V odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. b). Kromě toho může být funkce 

rozhodce spojena i s dalšími povinnostmi, nesouvisejícími přímo s průběhem řízení či 

vydáním nálezu, jako je povinnost mlčenlivosti rozhodce. 

Bez ohledu na charakter povinnosti, ve většině států může být rozhodce shledán 

odpovědný za porušení takové povinnosti. Rozsah odpovědnosti se však též liší 

v jednotlivých státech, když v některých státech je rozhodce odpovědný výlučně za 

úmyslné jednání, zatímco v jiných státech je založena i odpovědnost za jednání 

nedbalostním. Při přijímání funkce rozhodce by tedy rozhodce měl dbát mimo jiné i 

zvýšené pozornosti, pokud jde o jurisdikci, jejímž právem se rozhodčí řízení bude řídit i 
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z důvodu, že tato jurisdikce bude mít vliv na případnou odpovědnost či naopak rozsah 

jeho imunity. 



 

ABSTRACT 

 

With increasing importance of the international arbitration as a resolution 

mechanism for disputes arising from international commerce, the role of international 

arbitrators becomes also more important. The trials to find uniform theoretic 

explanation of all issues related to the function of arbitrator are however unsuccessful, 

due to theoretical differences between different legal cultures. 

The author of this thesis tries to analyze these different approaches and focus more 

on the function of arbitrator in international arbitration, where on one side there is a 

clash between the above mentioned different approaches, but on the other hand the 

established system facilitates mutual recognition of arbitral awards from a state with 

different legal regulation of arbitration.  

The author focuses primarily on the explanation of the term international arbitration 

as mechanism of dispute resolution. Secondly, the author analyzed requirements, the 

mostly often imposed on potential arbitrators by state law, by arbitral institutions and by 

parties and also different mechanisms of establishing the function of arbitrators. After 

this analysis the author elaborates on the relationship, established between the parties 

and the arbitrator in the moment, when the arbitrator enters into the function. Despite of 

different theoretical approaches explaining the source of the arbitrator´s power to decide 

the dispute in a binding manner, the case law as well as the majority of commentators 

acknowledges the existence of a contract between the parties and the arbitrator.  

This contract however does not contain only the obligation of the arbitrator to 

decide the dispute, it contains also other obligations whose existence is derived from the 

state law, established by case law or suggested by a theory. One of the most important 

obligations, connected to the role of international arbitrator is the obligation to ensure, 

that the enforcement of the final award will not be jeopardized by a procedural mistake 

including the lack of the arbitrator´s capacity to execute its function. The failure to 

ensure enforceability of the issued award may lead in some situation to the liability of 

the arbitrator for this failure. The analysis thereof forms the last part of the author´s 

thesis. 

 



II 
 

Abstrakt  

S rostoucím významem rozhodčího řízení jakožto mechanismu řešení sporů, 

vznikajících v mezinárodním obchodě, získává větší význam také role mezinárodních 

rozhodců. Pokusy najít jednotné teoretické vysvětlení všech otázek, spojených s funkcí 

rozhodce, však nejsou zcela úspěšné, a to kvůli různým teoretickým východiskům 

v různých právních kulturách. 

Autor se v této práci pokouší analyzovat tyto různé přístupy a detailně se zaměřit 

na funkci rozhodce v mezinárodním rozhodčím řízení, ve kterém se na jednu stranu 

střetávají výše uvedené odlišné teoretické přístupy, ale na druhou stranu vytvořený 

systém umožňuje vzájemné uznávání cizích rozhodčích nálezů, které byly vydány ve 

státě s odlišnou právní úpravou rozhodčího řízení. 

Autor se v první řadě zaměřuje na vysvětlení pojmu mezinárodní rozhodčí řízení 

jakožto způsob řešení sporů. Dále pak autor analyzuje požadavky, nejčastěji kladené na 

potenciální rozhodce vnitrostátními právními řády, rozhodčími institucemi a stranami, a 

také různé mechanismy ustanovení do funkce rozhodce. V další části se autor zabývá 

otázkou vztahu, založeného mezi stranami a rozhodcem v okamžiku vzniku jeho 

funkce. Přes rozdílné teoretické přístupy vysvětlující zdroj pravomoci rozhodce 

rozhodnout spor, většina judikatury i doktrína uznává, že mezi stranami a rozhodcem 

vzniká určitý smluvní vztah. 

Obsahem tohoto smluvního vztahu ovšem není pouze závazek rozhodce 

rozhodnout spor, ale též další povinnosti vyplývající z vnitrostátních právních předpisů, 

založené judikaturou, či dovozované doktrínou. Jedna z nejdůležitějších povinností 

spojených s funkcí mezinárodního rozhodce je povinnost zajistit, že výkon vydaného 

nálezu nebude ohrožen procesním pochybením rozhodce, včetně nedostatku 

způsobilosti plnit funkci rozhodce. Pochybení při zajištění vynutitelnosti vydaného 

nálezu může vést za určitých okolností i k odpovědnosti rozhodce. Této problematiky je 

věnována poslední část práce. 
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