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I. ÚVOD 

 Diplomová práce se věnuje právnímu postavení rozhodce a především 

požadavkům, jež jsou na osobu rozhodce kladeny. Toto téma jsem si vybral z důvodu 

svého osobního zájmu o tento moderní právní obor s vysokou prestiží. Požadavky na 

osobu rozhodce a jejich zakotvení v českém právním řádu jsou vhodným tématem 

k rozboru a nabízejí dostatek prostoru pro zkoumání jejich zakotvení v širším kontextu.

 Cílem je hlubší pojednání o problematice z pohledu české právní úpravy. 

Ohniskem práce je právě právní zakotvení pozice rozhodce. Dále se soustředím na 

nároky, jež jsou na rozhodce kladeny, a jejich rozbor. Zvýšená pozornost potom bude 

kladena na nově zavedená pravidla pro rozhodčí řízení ve spotřebitelských sporech a 

dále na úpravu platnou od 1.1.2014. 

 Cílem je analýza právního postavení rozhodce v českém právním řádu. 

 V úvodu práce je nutné přinést alespoň základní informace o rozhodčím řízení 

tak, aby bylo možné samotné téma práce zasadit do hlubšího kontextu rozhodčího řízení 

a aby byly vymezeny základní pojmy a instituty rozhodčího řízení, se kterými je potom 

dále pracováno a na které je odkazováno. Důraz je kladen na právní realitu, nikoli na 

hledání teoretizujících protichůdných směrů. Tato práce má za cíl operovat s platnou 

právní úpravou a hledá odpovědi především v rozhodovací praxi soudů. 

 Na začátku práce je zařazena část Úvod do tématu rozhodčího řízení, jež čítá tři 

kapitoly, které se ještě dělí na podkapitoly a oddíly. Hlavní část Právní postavení 

rozhodce se dělí na sedm kapitol, dále pak na podkapitoly, oddíly a odstavce. Poslední 

část obsahuje závěr, resumé a seznam použité literatury. 

 Pracovní metodou, kterou volím, je analýza dané problematiky, když se později 

snažím i o syntetizující poznatky. Další metodou je potom komparace úpravy obecného 

rozhodčího řízení a řízení ve spotřebitelských sporech. 
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II. ÚVOD DO TÉMATU ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ 

1.  Rozhodčí řízení 

 Rozhodčí řízení je jedním ze způsobů řešení sporů o majetkové nároky. Způsob 

řešení sporů v rozhodčím řízení spočívá ve smluvním ujednání stran sporu, kterým se 

svěřuje pravomoc rozhodnout spor třetí osobě, která je na obou stranách nezávislá. Tato 

třetí osoba je nadána pravomocí vydat pro strany závazné a vykonatelné rozhodnutí. 

Literatura nabízí několik definicí rozhodčího řízení, velmi přiléhavá je potom ta, která 

definuje rozhodčí řízení jako: „… rozhodování sporů soukromými osobami nebo 

nestátními rozhodčími institucemi, které jsou oprávněny na základě dotčených právních 

předpisů předložený spor projednat a rozhodnout. Za mezinárodní rozhodčí řízení 

(mezinárodní obchodní arbitráž) se považuje takové rozhodčí řízení, ve kterém se bude 

projednávat spor z mezinárodního obchodního styku…“
1
 

 

1.1.  Lex arbitri 

 Pojem lex arbitri má zásadní význam pro určení charakteru a právního zakotvení 

rozhodčího řízení jako takového. Jedná se o velmi široký pojem. Slouží jako označení 

souboru právních předpisů, které vytvářejí pro rozhodčí řízení právní rámec. Tento 

právní rámec pak vymezuje rozhodčí řízení vůči státní moci a stanoví rozsah možné 

dohody stran v otázce přenesení pravomoci rozhodnout spor v rozhodčím řízení. 

V českém právu je stěžejním zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů
2
. Lex arbitri však nelze zaměňovat s 

hmotným právem použitelným pro meritum sporu.
3
 

 

1.2.  Charakter rozhodčího řízení 

 Určit charakter rozhodčího řízení je úkolem doktríny. Obecně se dá počátek této 

snahy zařadit již do prvních let 19. století. Za tuto dobu se postupně vydělily čtyři 

základní teorie. 

 

                                                 
1
 (RŮŽIČKA, K. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky. 2. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 

254s. ISBN 8086898431., str. 19) 
2
 Dále v textu již pouze jako „zákon o rozhodčím řízení“ nebo „RozŘ“. 

3
 (BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. 1776s. ISBN 9788071793427., str. 9) 
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1.2.1.  Smluvní teorie 

 Historicky nejstarší je pravděpodobně teorie smluvní, která vychází z toho, že 

základem rozhodčího řízení je smlouva, která dává rozhodcům pravomoc spor projednat 

a rozhodnout. Klasická smluvní teorie říká, že rozhodci pouze zjišťují obsah smlouvy 

hlavní a rozhodčí nález je vlastně smlouvou, jež rozhodci jakožto zástupci stran 

uzavírají. Moderní smluvní teorie pak již rozhodčí nález za smlouvu nepovažuje, stále 

však řadí rozhodčí řízení mimo civilní proces do oblasti smluvní. V českém právním 

řádu bylo k otázce smluvní teorie podstatné usnesení Ústavního soudu č. IV. ÚS 174/02 

ze dne 15. července 2002, jež deklarovalo smluvní charakter rozhodčího řízení.
4
 

 

1.2.2.  Jurisdikční teorie 

 Jurisdikční teorie oproti tomu staví rozhodce do pozice dočasných soudců, 

pravomoc rozhodců je dána zákonem a rozhodčí nález má povahu jurisdikční. Rozhodci 

ve sporu právo nalézají. Jurisdikční teorie klade na první místo skutečnosti, že zákon 

rozhodčí řízení umožňuje a až na druhém místě stojí rozhodčí smlouva. Tímto je 

podtrženo primární postavení státu, od jehož práva jsou procesní účinky rozhodčího 

nálezu odvozeny. Částečně se pro jurisdikční teorii vyslovil Ústavní soud ve svém 

nálezu č. I. ÚS 3227/07 ze dne 8. března 2011.
5
 

 

1.2.3.  Smíšená teorie 

 Smíšená teorie se staví do oblasti někam mezi teorii smluvní a jurisdikční. 

Smíšená teorie totiž staví na premise, že pravomoc rozhodců vychází ze smluvního 

vztahu, kterým je na rozhodce pravomoc spor projednat a rozhodnout delegována. 

Avšak v okamžiku jmenování je zde dána autonomie rozhodců, kteří právo nalézají a 

rozhodčí nález je pro strany závazným a vykonatelným rozhodnutím. 

                                                 
4
 Ústavní soud vyslovil právní názor, že: „…charakter rozhodčí činnosti je založen smlouvou delegující 

vůli stran a její výsledek je kvalifikovanou formou závazku a jako takový je též závazný. Rozhodce 

nenalézá právo, ale tvoří (eventuálně napevno staví, vyjasňuje, tedy narovnává) závazkový vztah v 

zastoupení stran. Jeho moc tedy není delegovaná svrchovanou mocí státu, ale pochází od soukromé 

vlastní moci stran určovat si svůj osud.“ (Usnesení Ústavního soudu ze dne 15.7.2002, sp. zn. IV. 

ÚS174/2002. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
5
 Ústavní soud vyslovil právní názor, že: „Projednání věci v rozhodčím řízení neznamená vzdání se 

právní ochrany, nýbrž představuje její přesunutí na jiný rozhodující orgán, jenž nalézá právo.“ (Nález 

Ústavního soudu ze dne 8.3.2011, sp. zn. ÚS 3227/07. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters 

Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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1.2.4.  Autonomní teorie 

 Autonomní teorie odmítá všechny tři předchozí teorie a akcentuje účel 

rozhodčího řízení jako celku, jeho funkci ve společnosti a v obchodní sféře. Rozhodčí 

řízení je podle této teorie řízením svého druhu. 

 

1.2.5.  Charakter rozhodčího řízení v České republice 

 Určit přesně charakter rozhodčího řízení v českém právním řádu je úkol složitý, 

neboť se objevuje několik proudů.
6
 Vodítkem tedy nezbytně bude především 

rozhodovací praxe Ústavního soudu. Ústavní soud se zatím drží zásady, že ústavní 

stížnosti podané proti rozhodčím nálezům jsou nepřípustné, neboť rozhodce nemá 

postavení veřejného orgánu. Dále stanovil, že „…řízení o zrušení rozhodčího nálezu 

soudem proto nemůže být nikdy koncipováno obdobně jako opravná řízení v rámci 

civilního řízení soudního, natož řádná opravná řízení.“
7
 Čímž opět rozhodčí řízení 

posunul mimo civilní proces. Zároveň však ve stejném nálezu prolomil smluvní teorii, 

jež v českém právním řádu přežívala od usnesení Ústavního soudu č. IV 174/02 ze dne 

15.7.2002, když stanovil že se v rozhodčím řízení právo nalézá a rozhodce, případně 

rozhodčí senát, je jiný rozhodující orgán. 

 Rozhodčí řízení v České republice má prvky spíše smíšené teorie, neboť smluvní 

strany jsou nadány autonomií ve smyslu možnosti delegace pravomoci projednat a 

rozhodnout spor v rozhodčím řízení, zároveň je tato možnost vymezena jen pro určitý 

okruh sporů (majetkové). Rozhodci nemají postavení zástupců stran, naopak musí být 

zcela nezávislí a nestranní. Výstupem rozhodčího řízení je potom rozhodčí nález, jemuž 

je po splnění podmínky řádného doručení zákonem přiznána vykonatelnost. 

 

1.3.  Druhy rozhodčího řízení 

                                                 
6
 Profesor Bělohlávek hodnotí zdejší rozhodčí řízení spíše jako smíšené: „Toto pojetí je očividně velmi 

blízké tomu, jak ho tuzemská praxe přijímá, byť podle autora tohoto komentáře je zejména soudní praxí 

spíše reflektována teorie jurisdikční.“ (BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o 

výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. 1776s. ISBN 9788071793427., 

stránky 34-35). Ve prospěch smluvní teorie zase hovoří již citované usnesení Ústavního soudu č. IV 

174/02 ze dne 15.7.2002. 
7
 (Nález Ústavního soudu ze dne 8.3.2011, sp. zn. ÚS 3227/07. In: ASPI [právní informační systém]. 

Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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 V současném českém právní úpravě je rozhodčí řízení vždy fakultativní a záleží 

tedy pouze na smluvních stranách, zda budou chtít svůj spor projednat v řízení před 

rozhodci. Rozhodčí řízení můžeme rozdělit na dva typy. 

 

1.3.1.  Rozhodčí řízení ad hoc 

 Rozhodčí řízení ad hoc je takové řízení, kde strany samy vybírají rozhodce nebo 

určují způsob jejich výběru a samy mohou sjednat procesní pravidla. V tomto typu 

rozhodčího řízení jsou strany vázány pouze zákonným právním rámcem, jinak mají 

značnou autonomii. 

 

1.3.2.  Institucionální rozhodčí řízení 

 V tomto typu řízení smluvní strany sjednávají pravomoc některého ze stálých 

(institucionálních) rozhodčích soudů, které jsou zřízeny na základě ustanovení §13 

zákona o rozhodčím řízení. Tyto stálé rozhodčí soudy pak vydávají své statuty a řády, 

ve kterých jsou obsažena pravidla rozhodčího řízení konaného v jejich příslušnosti. 

 

1.4.  Arbitrabilita 

 Arbitrabilita je jedním z předpokladů pro projednání a rozhodnutí sporů 

v rozhodčím řízení. Subjektivní arbitrabilitou je myšleno oprávnění subjektů uzavřít 

rozhodčí smlouvu, objektivní arbitrabilita je potom soubor těch předmětů, jež je možné 

projednat a rozhodnout v rozhodčím řízení. V českém právním řádu je okruh otázek, 

které je možno postihnout rozhodčí smlouvou stanoven v ustanovení §2 zákona o 

rozhodčím řízení. Jedná se o majetkové spory s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti 

s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů v insolvenčním řízení a o předmětu sporu 

musí být možné uzavřít smír. 

 Posouzení arbitrability je jednou ze základních otázek, kterými se rozhodci musí 

zabývat hned v počátku celého řízení. Pokud by došli k závěru, že pro daný spor není 

arbitrabilita dána, muselo by být řízení zastaveno. 

 

2.  Rozhodčí smlouva 

 Rozhodčí smlouva je základem pravomoci rozhodců. Bez rozhodčí smlouvy 

není možné spor projednat v rozhodčím řízení. Uzavřením rozhodčí smlouvy se 
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vylučuje pravomoc obecných soudů a zakládá pravomoc pro projednání a rozhodnutí 

věci v rozhodčím řízení. Rozhodčí smlouvu upravují ustanovení §2 a §3 zákona o 

rozhodčím řízení. Zákon rozlišuje dva typy rozhodčí smlouvy, a sice smlouvu o 

rozhodci a rozhodčí doložku. Smlouva o rozhodci se uzavírá pro řešení již vzniklého 

sporu, rozhodčí doložka se uzavírá pro řešení budoucích sporů, které teprve vzniknou 

z daného právního vztahu. 

 

3.  Stálé rozhodčí soudy 

 Stálé (institucionální) rozhodčí soudy mohou být zřízeny pouze na základě 

zákona, jak vyplývá z ustanovení §13 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení
8
. Takový 

rozhodčí soud tedy musí být výslovně zřízen zákonem, nepostačí, pokud by byl takový 

rozhodčí soud zřízen pouze v souladu se zákonem o rozhodčím řízení. 

 Stálé rozhodčí soudy jsou také na základě ustanovení §13 odst. 2 nadány 

oprávněním vydávat své statuty a řády, jež uveřejňují v Obchodním věstníku
9
. V těchto 

statutech a řádech pak mohou stanovit pravidla pro způsob jmenování rozhodců, mohou 

zavést seznam rozhodců oprávněných spor projednat a rozhodnout a mohou též 

obsahovat pravidla pro rozhodování o nákladech řízení. Smluvní strany mohou při 

založení příslušnosti institucionálního soudu tyto podmínky modifikovat ve smyslu 

ustanovení §13 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení. Pokud strany neujednají jinak, platí, 

že se použijí pravidla platná v době zahájení rozhodčího řízení. Vzhledem k tomu, že 

řády a statuty jsou publikovány v Obchodním věstníku, pro jejich aplikaci postačí, 

pokud je založena příslušnost daného stálého rozhodčího soudu, případně pokud se na 

ně v rozhodčí smlouvě strany sporu odkážou. Nemusí být uvedeny přímo v rozhodčí 

smlouvě. Pro rozhodčí soudy ad hoc a jimi vydávané dokumenty je situace odlišná. 

Jelikož se nejedná o institucionální rozhodčí soudy, nestačí v rozhodčí smlouvě pouze 

odkázat na „řád“ nebo „statut“ takového ad hoc rozhodčího soudu. Takové ujednání 

v rozhodčí smlouvě by mělo za následek její neplatnost dle ustanovení §39 občanského 

                                                 
8
 „Stálé rozhodčí soudy mohou být zřízeny pouze jiným zákonem nebo jen tehdy, pokud jejich zřízení jiný 

zákon výslovně připouští.“ (Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve 

znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
9
  Obchodní věstník je upraven nařízením vlády. (Nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o obchodním věstníku, 

ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 

2013].) 
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zákoníku
10

 pro rozpor takové smlouvy se zákonem.
11

 Tento názor byl potvrzen i 

judikaturou Nejvyššího soudu
12

. Zákon navíc v ustanovení §13 odst. 4 zákona o 

rozhodčím řízení zakazuje všem, vyjma stálých rozhodčích soudů dle tohoto zákona 

nebo jiného právního předpisu, použití označení, které může vyvolat dojem, že jde o 

stálý rozhodčí soud. 

 

3.1.  Stálé rozhodčí soudy v České republice 

 V současné době jsou v České republice ustaveny tři stálé rozhodčí soudy. Jedná 

se o Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky, Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, a.s. a Rozhodčí 

soud při Českomoravské komoditní burze Kladno. Stálé rozhodčí soudy jsou 

právnickými osobami
13

 a rozhodci rozhodují spory jejich jménem a na jejich 

odpovědnost, nálezy, které vydávají, jsou nálezy daného rozhodčího soudu.
14

 

 

 

 

 

                                                 
10

 (Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
11

 „Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se 

příčí dobrým mravům.“ (Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI 

[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
12

 Např. (Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.6.2012, sp. zn. 23 Odo 574/2012. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].), ve kterém Nejvyšší soud vyslovil tento 

právní názor: „Na rozdíl od ad hoc ustanovených rozhodců mohou stálé rozhodčí soudy vydávat svá 

vlastní pravidla (statuty a řády), která mohou určit jak jmenování a počet rozhodců (rozhodci mohou být 

vybíráni ze seznamu), tak i způsob vedení řízení a též náklady rozhodčího řízení. Uvedená pravidla musí 

být publikována v Obchodním věstníku. Rozhodováno je pak podle zmíněných pravidel stálého 

rozhodčího soudu, platných v době zahájení rozhodčího řízení, přičemž nedohodnou-li se účastníci jinak, 

postupuje stálý rozhodčí soud podle těchto pravidel. 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 (a nikoliv pro neurčení 

rozhodce nebo způsobu, jak má být určen).“ 
13

 Nejvyšší soud, vyslovil právní názor, že: „Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky je právnickou osobou.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 2. 

2010, sp. zn. 29 Cdo 1899/2008. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 

2013].)  
14

 Nejvyšší soud vyslovil právní názor, že: „Z toho, že se rozhodnutí rozhodčího senátu přičítá 

Rozhodčímu soudu, je zřejmé, že rozhodci neodpovídají za škodu vzniklou rozhodováním, neboť rozhodují 

jménem Rozhodčího soudu.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.11.2007, sp. zn. 32 Cdo 

1044/2005. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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III. PRÁVNÍ POSTAVENÍ ROZHODCE 

1.  Rozhodce je nezávislý a nestranný 

 Nezávislost a nestrannost rozhodců jako jejich základní charakteristika je 

zakotvena v ustanovení §1 zákona o rozhodčím řízení. Již ze systematického zařazení 

do prvního paragrafu zákona lze odvodit, že se jedná o elementární vlastnosti, kterými 

musí být rozhodce nadán. Samotná garance nestrannosti a nezávislosti rozhodce vychází 

z čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod
15

. Rozhodcem může být tedy pouze 

ten, kdo bude vystupovat suverénně ve vztahu ke stranám sporu a konat bude pouze na 

základě vlastních rozhodnutí bez vlivu žádné ze stran sporu. Nezávislost může být 

definována jako osobní i majetková nepodřízenost rozhodce jinému. Nestrannost potom 

může být určena neexistencí zájmu na způsobu rozhodnutí určitého sporu.
16

 

  

2.  Rozhodcovská způsobilost 

 V ustanovení §4 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení je výčet podmínek, za 

kterých může osoba vykonávat činnost rozhodce. Tyto podmínky musí být již z povahy 

věci splněny kumulativně. Výjimku tvoří úprava rozhodcovské způsobilosti cizinců, 

která má svou vlastní úpravu v odstavci 2. Co se týká časového rámce, musí být splněny 

po celou dobu řízení, nikoli pouze v okamžiku jmenování rozhodcem. Přesto zde však 

platí jistá mediace a to taková, že se považuje za dostatečné, pokud podmínky 

rozhodcovské způsobilosti jsou zachovány do vydání rozhodčího nálezu. Trvat na jejich 

zachování až do skončení řízení by bylo možno považovat za nepřiměřené.
17

 Typickým 

příkladem výše uvedeného může být úmrtí rozhodce po vydání rozhodčího nálezu, 

avšak před skončením řízení, případně dlouho trvající řízení před přezkumným 

senátem.
18

 

                                                 
15

 „Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve 

stanovených případech u jiného orgánu.“ (Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve 

znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
16

 (HRABEC, J. Několik poznámek k zárukám řádného výkonu funkce rozhodce. In: LISSE, L. a kol. 

Euronovela zákona o rozhodčím řízení s judikaturou. 1. vydání. Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s. 

2012. 504s. ISBN 9788090524705., str. 92) 
17

 (BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. 1776s. ISBN 9788071793427., str. 305). 
18

 Např. spor společnosti DIAG HUMAN SE proti České republice vedený od 15. října 1996 doposud, 

přestože Konečný rozhodčí nález byl vydán již 4. srpna 2008. 
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 Dle ustanovení §4 RozŘ může být rozhodcem fyzická osoba. Tato podmínka je 

splněna, i pokud je v rozhodčí smlouvě určena příslušnost institucionálního (stálého) 

rozhodčího soudu, který je zřízen dle §13 odst. 1 RozŘ a je právnickou osobou. 

Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu
19

 se přiklání k názoru, že rozhodnutí přijatá 

stálým rozhodčím soudem jsou přijata prostřednictvím jednotlivých rozhodců tohoto 

soudu. Tito rozhodci pak musí nepochybně splňovat podmínky rozhodcovské 

způsobilosti stanovené v §4 RozŘ. Výkon funkce rozhodce je osobní povahy a musí jít 

vždy o výkon konkrétního občana.
20

 Není tedy možné rozhodcovskou pravomoc jakkoli 

dále delegovat, či zplnomocnit jiného k jejímu výkonu. 

 

2.1.  Zletilost 

 Obecná úprava zletilosti vychází z občanského zákoníku, konkrétně z § 8 odst. 

2, který stanoví, že: „Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku. Před dosažením 

tohoto věku se zletilosti nabývá jen uzavřením manželství. Takto nabytá zletilost se 

neztrácí ani zánikem manželství ani prohlášením manželství za neplatné.“
21

 Dle tohoto 

ustanovení se tedy při splnění dalších podmínek může stát rozhodcem i osoba mladší 18 

let. V praxi však žádný takový případ není znám
22

. Úprava rozhodcovské způsobilosti 

pro řešení sporů vzniklých ze spotřebitelských smluv navíc takovou možnost vylučuje, 

když §4 odst. 4 zákona o rozhodčím řízení stanoví povinnost být zapsán na seznamu 

rozhodců vedeným Ministerstvem spravedlnosti. Podmínky zápisu stanoví §35b RozŘ, 

                                                 
19

 (Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.11.2007, sp. zn. 32 Cdo 1044/2005. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) Nejvyšší soud v tomto případě mimo jiné 

judikoval, že rozhodci stálého rozhodčího soudu (v tomto případě Rozhodčího soudu při Hospodářské 

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky) jednají jménem Rozhodčího soudu a jejich 

jednání se přičítá Rozhodčímu soudu. V odůvodnění dále uvedl, že rozhodčí nálezy jsou vydávané 

rozhodci v rámci působnosti Rozhodčího soudu, jsou nálezy daného rozhodčího soudu, nikoli 

jednotlivých rozhodců. 
20

 Mothejzíková, J. In: (MOTHEJZÍKOVÁ, J., STEINER, V. a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů s přílohami. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 1996. 216s. ISBN 8071790346.) 
21

 (Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
22

 Na seznamu rozhodců žádného institucionálního rozhodčího soudu v České republice taková osoba 

není. Vzhledem k povaze rozhodčího řízení a odborné obce, mezi jejichž charakteristiky se mimo řadí i 

přirozená uznávaná profesní zkušenost a odbornost, se pravděpodobnost jmenování takto mladé osoby 

rozhodcem limitně blíží nule. 
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přičemž problematickou z hlediska takto mladé osoby se nepochybně stává předpoklad 

uvedený pod písmenem c)
23

. 

 

2.2.  Bezúhonnost 

 Požadavek bezúhonnosti je stanoven v §4 odst. 1 a 2 a dále rozvinut v odst. 3 

zákona o rozhodčím řízení. Nejprve je třeba definovat pojem bezúhonnosti a jeho šíři. 

V českém právním řádu se objevuje více definic bezúhonnosti. Pro přehled uvádím 

vybrané typy, které by přicházely v úvahu k aplikaci právě na osobu rozhodce, případně 

které jsou stanoveny pro jiné právní profese. 

   

2.2.1.  Bezúhonnost podle živnostenského zákona 

 Živnostenský zákon definuje bezúhonnost negativně v §6 odst. 2 tak, že: „Za 

bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně 

odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v 

souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který 

ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.“
24

 V první části 

Živnostenského zákona je ovšem jasně stanoveno, že činnost rozhodců není živností. 

 

2.2.2  Bezúhonnost podle zákona o státním zastupitelství 

 Zákon o státním zastupitelství definuje bezúhonnost také negativně v §17 odst. 4 

tak, že: „Podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za 

trestný čin, jestliže se na něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí 

                                                 
23

„(1) Ministerstvo na žádost do seznamu rozhodců zapíše fyzickou osobu, která … c) získala 

vysokoškolské vzdělání o oboru právo1. v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v 

České republice, nebo 2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice 

uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká 

republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a 

současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v 

magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice…“ (Zákon č. 

216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI 

[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
24

 (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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prezidenta republiky nehledí, jako by nebyl odsouzen.“
25

 Stejnou definici bezúhonnosti 

přebírá dále i zákon o soudech a soudcích
26

.  

 

2.2.3.  Trestní bezúhonnost 

 Trestní zákoník bezúhonnost nedefinuje, avšak pro potřeby této práce je účelné, 

že obsahuje úpravu pravomocného odsouzení za trestný čin a zahlazení odsouzení. To je 

uvedeno v hlavě VI. Podstatné jsou účinky zahlazení odsouzení uvedené v §106: „Bylo-

li odsouzení zahlazeno, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.“
27

 

 

 Při zřeteli k daným definicím objevujícím se v českém právním řádu je možné 

konstatovat, že bezúhonný pro účely zákona o rozhodčím řízení je ten, kdo nebyl 

pravomocně odsouzen za trestný čin nebo mu bylo takové odsouzení zahlazeno. 

Rozhodující je tedy okamžik, kdy odsuzující rozsudek nabyl právní moci, případně 

fikce neodsouzení, kterou zákon předpokladá. 

 

2.3.  Způsobilost k právním úkonům 

 Obecná úprava způsobilosti k právním úkonům vychází z občanského zákoníku, 

konkrétně v ustanovení §8 odst. 1 je uvedeno, že: „Způsobilost fyzické osoby vlastními 

právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) 

vzniká v plném rozsahu zletilostí.“
28

 Ke splnění podmínky způsobilosti je tedy třeba 

dosáhnout zletilosti. Zároveň rozhodce nesmí mít způsobilost k právním úkonům 

omezenou nebo jí nesmí být zbaven ve smyslu ustanovení §10 občanského zákoníku. 

 

2.4.  Překážky stanovené zvláštním předpisem – inkompatibilita s jinými 

funkcemi 

                                                 
25

 (Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
26

 (Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
27

 (Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
28

 (Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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 Česká právní úprava stanoví jasnou neslučitelnost funkce rozhodce především 

s výkonem funkcí v justici. Jedná se o soudce, asistenty soudců, ústavní soudce, 

asistenty ústavních soudců a státní zástupce. Stále neuzavřenou otázkou zůstává, zda je 

tato úprava správná, nebo naopak neznamená zbytečnou ztrátu potenciálních 

kvalifikovaných a zkušených rozhodců, kteří by mohli být pro rozhodčí řízení přínosem. 

Úprava této problematiky v okolních evropských státech se liší. Například rakouská
29

 

úprava stanoví podmínky podobné úpravě české, zatímco německá či anglická jde 

v tomto ohledu jiným směrem. 

 

2.4.1.  Neslučitelnost s výkonem funkce soudce, příp. asistenta soudce 

 Neslučitelnost s výkonem funkce soudce je stanovena v zákonu o soudech a 

soudcích, který v §80 odst. 5 písm. b) říká, že: „Soudce zejména… nesmí působit jako 

rozhodce nebo zprostředkovatel řešení právního sporu, zastupovat účastníky soudního 

řízení nebo jako zmocněnec poškozeného nebo zúčastněné osoby v soudním nebo 

správním řízení, s výjimkou zákonného zastoupení a případů, v nichž půjde o 

zastupování dalšího účastníka řízení, v němž je účastníkem i sám soudce.“
30

 Toto 

ustanovení má za úkol předejít narušení důvěry v nezávislé, nestranné a spravedlivé 

rozhodování soudů. 

 

2.4.2.  Neslučitelnost s výkonem funkce ústavního soudce 

 Pro soudce Ústavního soudu je neslučitelnost stanovena v zákonu o Ústavním 

soudu, který v §4 odst. 3 uvádí, že: „Výkon funkce soudce je neslučitelný s jinou 

placenou funkcí nebo jinou výdělečnou činností, s výjimkou správy vlastního majetku, 

činnosti vědecké, pedagogické, literární a umělecké, pokud taková činnost není na újmu 

funkce soudce, jejího významu a důstojnosti a neohrožuje důvěru v nezávislost a 

nestrannost rozhodování Ústavního soudu.“
31

 Otázkou zůstává, je-li možné logickým 

výkladem dovodit, zda by mohl ústavní soudce funkci rozhodce vykonávat, jednalo-li 

by se o činnost neplacenou. Ohniskem tohoto problému pak spatřuji v definici 

                                                 
29

 (Rakouský Civilní procesní řád. In: RGBl. Nr. 113/1895, ve znění pozdějších předpisů, zde ve znění 

účinném od 1.7.2006. Dostupné z: www.viac.eu/en/materials. [cit. 14. 3. 2013].) část 6, kapitola 4. 
30

 (Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
31

 (Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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„bezplatnosti“, neboť ta nemůže být omezena pouze na neexistenci přímého plnění 

poskytnutého rozhodci, ale nezbytně musí pokrýt i jiné benefity, jejichž příjemcem 

může být subjekt od rozhodce odlišný. V takovém případě by byla slučitelnost výkonu 

funkce rozhodce a současně soudce Ústavního soudu nepochybně vyloučena absolutně. 

V tomto případě je však na místě připomenout, že výše uvedené ustanovení zákona o 

Ústavním soudu je primárně zaměřené na ochranu nezávislosti a nestrannosti soudců 

Ústavního soudu, případně Ústavního soudu jako takového. Domnívám se tedy, že 

pokud zákonodárcem přijaté pravidlo obsahuje hypotézu „úplatnosti“, je možné 

považovat bezplatný výkon funkce rozhodce za slučitelný s výkonem funkce soudce 

Ústavního soudu. Navíc zatím platí, že v praxi tato otázka řešena nebyla a její 

problematika zatím zůstává v teoretické rovině.   

 

2.4.3.  Neslučitelnost s výkonem funkce státního zástupce 

 Státní zástupce je omezen zákonem o státním zastupitelství, který v §24 odst. 2 

písm. e) stanoví, že: „Státní zástupce zejména… nesmí působit jako rozhodce nebo 

zprostředkovatel řešení právního sporu, zastupovat účastníky soudního řízení nebo 

působit jako zmocněnec poškozeného nebo zúčastněné osoby v soudním nebo správním 

řízení, s výjimkou zákonného zastoupení nebo případů, ve kterých takový postup 

umožňuje zvláštní právní předpis, anebo případů, v nichž půjde o zastupování dalšího 

účastníka řízení, v němž je účastníkem i sám státní zástupce.“
32

 I toto ustanovení má 

především vyloučit jakékoli pochybnosti o nestrannosti, spravedlivosti, nepodjatosti a 

nezávislosti státního zástupce, které by mohli připadnout v úvahu při výkonu funkce 

rozhodce ve sporu, ve kterém by mohl mít zájem nějaký subjekt, s nímž má státní 

zástupce co dočinění při výkonu své justiční funkce. 

 

 Můžeme tedy shrnout, že neslučitelnost výkonu určitých funkcí s výkonem 

funkce rozhodce má primárně za cíl ochránit nezávislost a nestrannost justice tak, aby 

nemohla být za žádných okolností zpochybněna její důvěryhodnost. Konstrukce 

neslučitelnosti tedy směřuje k izolování justice od negativních vlivů, které by s sebou 

mohlo působení v rozhodčím řízení přinést, a nikoli ochránit rozhodčí řízení před 

                                                 
32

 (Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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zásahy justice. Ve prospěch této teze hovoří i to, že ostatní právní povolání, ať už se 

jedná o notáře či advokáty, z výkonu funkce rozhodce vyloučeny nejsou. 

 

2.5.  Rozhodcovská způsobilost cizinců 

 Zákon o rozhodčím řízení stanoví podmínky pro rozhodcovskou způsobilost 

cizinců v §4 odst. 2, který říká, že: „Cizinec může vykonávat funkci rozhodce, jestliže 

splňuje podmínku zletilosti, bezúhonnosti a způsobilosti k právním úkonům, přičemž 

podmínka způsobilosti k právním úkonům se řídí právním řádem státu, jehož je 

příslušníkem. Stačí však, má-li takováto osoba způsobilost k právním úkonům podle 

práva České republiky.“
33

 V první řadě je třeba určit, kdo je pro potřeby tohoto zákona 

považován za cizince. Vzhledem k systematice §4, kdy v odst. 1 je úprava pro občany 

České republiky, je možné dovodit, že cizincem je každá taková osoba, která není 

občanem České republiky
34

. Institut občanství České republiky upravuje zákon o 

nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
35

. Požadavky na osobu 

cizince - rozhodce bych rozdělil na dvě části. V té první je splnění podmínky zletilosti a 

bezúhonnosti. Tyto musí být splněny podle českého práva. V druhé části se potom 

objevuje podmínka způsobilosti k právním úkonům, která je však částečně moderována. 

Pravidlo zde obsažené je vůči cizinci - rozhodci vstřícnější, když stanoví, že pro 

posouzení způsobilosti k právním úkonům se vybere úprava buď právního řádu státu, 

jehož je příslušníkem, nebo úprava v českém právním řádu, podle toho, která je pro něj 

příznivější. To vyplývá z formulace, že stačí splnění podmínek způsobilosti podle práva 

České republiky. 

 

3.  Nepodjatost 

 Nepodjatost rozhodce je důvodem pro vyloučení rozhodce z rozhodování sporu. 

Materiální základ pro hodnocení nepodjatosti rozhodce je dán v ustanovení §8 odst. 1 

zákona o rozhodčím řízení, který stanoví, že: „Rozhodce je vyloučen z projednávání a 

rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich 

                                                 
33

 (Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších 

předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
34

 (BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. 1776s. ISBN 9788071793427., str. 315) 
35

 (Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 



19 

 

zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.“
36

 Je tedy na místě zamyslet se 

nad tím, co vlastně nepodjatost znamená a jak je možno jí definovat. Dále je třeba uvést, 

kdy se jedná o nežádoucí poměr k věci a kteří účastníci nebo jejich zástupci mají jaký 

vliv na rozhodování o případné podjatosti. 

 

3.1.  Pojem nepodjatosti 

 Nepodjatost je nedostatek objektivní nezávislosti, příp. nestrannosti rozhodce. 

Existence takového nedostatku musí být objektivní a zřejmá. Objektivitu můžeme 

spatřovat v tom, že by k takovému závěru došla osoba na řízení zcela nezúčastněná a 

přiměřeně profesně i obecně kvalifikovaná.
37

 Dá se tedy s určitostí říci, že pokud je 

porušena podmínka nestrannosti a nezávislosti, je namístě hovořit o podjatosti. Důležité 

je však vždy přihlížet ke každému konkrétnímu případu zvlášť a zohlednit veškerá 

specifika daného sporu. Nepodjatost musí být zkoumána z pohledu existence 

skutečného zájmu rozhodce na výsledku řízení, případně samozřejmě také na samotném 

jeho průběhu. 

 Z judikatury je potom možno dovodit další okolnosti, ze kterých je možno 

dovodit pochybnosti o nepodjatosti rozhodce. Krajský soud v Ústí nad Labem vyslovil 

právní názor, že pokud byl rozhodce jmenován bez rozhodčí doložky, jedná se o 

okolnost, která vzbuzuje oprávněné pochybnosti o nepodjatosti.
38

  

 

3.2.  Poměr k věci, účastníkům, jejich zástupcům 

 Jak je již uvedeno výše, případná podjatost může být dána pouze při existenci 

nežádoucího poměru k věci, účastníkům nebo k jejich zástupcům, a zároveň musí být 

splněna podmínka, že je důvod pochybovat o nepodjatosti. Nyní předkládám nikoli 

vyčerpávající výčet příkladů, kdy je posuzování otázky nepodjatosti na místě, a to jak 

s výsledkem pozitivním, tak i negativním. 

                                                 
36

 (Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších 

předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
37

 (BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. 1776s. ISBN 9788071793427., str. 401) 
38

 „Byl-li rozhodce jmenován na základě neplatné rozhodčí smlouvy, není povolán k rozhodování a je 

tudíž z rozhodování vyloučen. Jmenování rozhodce bez platné rozhodčí doložky je okolnost, která 

vzbuzuje oprávněné pochybnosti o nepodjatosti takového rozhodce.“ (Rozsudek Krajského soudu v Ústí 

nad Labem ze dne 31.10.2006, sp. zn. 37 Cm 127/2005. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters 

Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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3.2.1.  Příklady existence nedostatku objektivní nezávislosti a nestrannosti 

 Za příklad nedostatku objektivní nestrannosti a nezávislosti lze považovat 

případy, kdy rozhodcem by byla jmenována osoba v těchto vztazích k některé ze stran 

sporu: 

současný nebo bývalý statutární orgán nebo jeho člen, 

člen jiného než statutárního orgánu,  

insolvenční správce,  

právní zástupce nebo zmocněnec pověřený k zastupování.
39

 

 

3.2.2.  Příklady neexistence nedostatku objektivní nezávislosti a nestrannosti 

 Naopak nestrannost a nezávislost je zachována v případech, kdy rozhodcem byla 

jmenována osoba, která působila v těchto vztazích k některé ze stran sporu: 

znalec nebo tlumočník (podle zákona o znalcích a tlumočnících
40

), 

auditor (pokud činnost byla provedena jednorázově). 

 O nedostatku nezávislosti a nestrannosti rovněž zásadně nelze hovořit 

v situacích, pokud rozhodce v daném sporu již v minulosti působil jako rozhodce 

v jiném případě, kde byla účastna některá ze stran sporu, případně obě. Existence 

osobních přátelských, či profesních vazeb mezi rozhodcem a některou ze stran sporu se 

za překážku rovněž nepovažuje.
41

 

 

3.3.  Rozdíl mezi nestranností a nepodjatostí 

 Rozhodce je považován za nestranného, pokud neexistuje objektivní skutečnost, 

která nestrannost vylučuje. Tato skutečnost musí být objektivně prokázána a způsobuje 

ztrátu rozhodcovské způsobilosti. Vyvstává však otázka, jakým způsobem lze 

objektivně takovou nestrannost prokázat, čímž se dostáváme k úzké propojenosti pojmů 

nestrannost a nepodjatost. Jedno totiž slouží druhému. K tomu prof. Bělohlávek ve 

svém komentáři uvádí: „ …lze říci, že podjatost zakládá riziko absence nestrannosti, a 

                                                 
39

 (BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. 1776s. ISBN 9788071793427., str. 403) 
40

 (Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
41

 (BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. 1776s. ISBN 9788071793427., str. 407) 
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z preventivních důvodů dochází k vyloučení rozhodce v případě podjatosti.“
42

 

Nepodjatost je naopak dána, pokud neexistuje subjektivní skutečnost, která by 

znemožňovala rozhodci nezaujaté rozhodnutí. Existence takové skutečnosti pak však 

musí být prokazována objektivně, nemůže se jednat pouze o domněnku některé ze stran 

sporu. 

 

3.4.  Úkony rozhodce v souvislosti s otázkou nepodjatosti 

 Ustanovení §8 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení stanoví, že „Ten, kdo má být 

nebo byl určen nebo jmenován rozhodcem, musí bez odkladu stranám nebo soudu 

oznámit všechny okolnosti, které by mohly vzbudit oprávněné pochybnosti o jeho 

nepodjatosti a pro něž by byl jako rozhodce vyloučen.“
43

 Pro rozbor tohoto ustanovení 

je třeba odlišit dvě situace. První varianta, posuzovaná osoba ještě nebyla do funkce 

rozhodce jmenována nebo určena, jedná se tedy zatím pouze o potenciálního rozhodce. 

Druhá varianta, posuzovaná osoba se již stala rozhodcem.  

 

3.4.1.  Potenciální rozhodce 

 Již potenciálnímu rozhodci tedy vzniká nejprve povinnost samostatného 

posouzení, zda na jeho straně neexistují tyto okolnosti. Případný pozitivní nález 

takových skutečností by měl za následek to, že by zatím neustavený rozhodce ztratil 

způsobilost být rozhodcem, a proto by tuto funkci nemohl již po vlastním posouzení 

vůbec přijmout. Oznamovací povinnost rozhodce se v tomto případě vztahuje na 

případy, kdy existují skutečnosti, které by mohly dát vzniknout pochybnostem o 

nepodjatosti, avšak sám rozhodce je jako překážku nevidí a nehodnotí. Posouzení těchto 

okolností je potom přesunuto na strany sporu, případně soud. Samotné strany nebo soud 

se pak zcela snadno mohou rozmyslet, zda rozhodce do funkce určí, případně jmenují. 

 

3.4.2.  Ustavený rozhodce 

 Již určenému nebo jmenovanému rozhodci vzniká rovněž tato oznamovací 

povinnost vůči stranám nebo soudu ve věci existence okolností, které by mohly zakládat 

                                                 
42

 (BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. 1776s. ISBN 9788071793427., str. 410) 
43

 (Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších 

předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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pochybnosti o jeho nepodjatosti. Protože již však je ve funkci rozhodce, je následný 

postup samozřejmě odlišný od předchozího příkladu. Strany sporu mohou na tomto 

místě dané okolnosti posoudit a zvážit, mohou dokonce dojít k závěru, že rozhodce 

nemá jejich důvěru. Otázka vyloučení rozhodce a postupu při vyloučení je řešena v další 

části této práce, zde tedy pomyslně zakončím tím, že strany posoudí rozhodce jako 

potenciálně podjatého. Zde je na místě připomenout několik charakteristik rozhodčího 

řízení jako takového. Rozhodčí řízení se mimo jiné vyznačuje svou neformálností a 

obecně respektovanou odbornou i osobnostní kvalifikací rozhodců, do nichž strany 

sporu vkládají svou důvěru. Je tedy třeba mít byť formálně nevynutitelné vysoké nároky 

na osoby rozhodců. V případě, že by po oznámení existence okolností, které mohou 

vzbudit pochybnosti o nepodjatosti rozhodce, obě strany vyjádřily své přesvědčení, že 

se jedná o okolnosti zásadního významu, bylo by jistě na místě, pokud by rozhodce sám 

z vlastní vůle v tomto okamžiku na svou funkci rezignoval. 

 

4.  Povinnost mlčenlivosti 

 Rozhodce je při výkonu své funkce povinen zachovávat mlčenlivost. Samotný 

institut mlčenlivosti rozhodců je zakotven a upraven v ustanovení §6 odst. 1, který 

stanoví, že: „Rozhodci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých 

se dozvěděli v souvislosti s výkonem funkce rozhodce, pokud nebyli této povinnosti 

zproštěni.“
44

 Povinnost zachovávat mlčenlivost je stanovena pro skutečnosti, o kterých 

se rozhodci dozvěděli s výkonem funkce. Toto ustanovení rovněž připouští možnost 

zproštění této povinnosti. 

 Povinnost mlčenlivosti znamená, že rozhodce nesmí poskytovat jakékoli 

informace o sporu, respektive o stavu řízení. Tato povinnost se vztahuje i na veškeré 

okolnosti a informace, které se rozhodce v souvislosti s daným řízením dozví.
45

 

Rozhodce se musí zdržet i komentářů k již zveřejněným skutečnostem, pokud se i na ně 

vztahuje povinnost rozhodce zachovávat mlčenlivost. 

 

4.1.  Rozhodčí řízení je neveřejné 

                                                 
44

 (Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších 

předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
45

 (BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. 1776s. ISBN 9788071793427., str. 343) 
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 První na řadu přichází otázka, z čeho zakotvení povinnosti mlčenlivosti vychází. 

Odpovědí je ustanovení §19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení, který stanoví, že jednání 

před rozhodčím soudem je vždy neveřejné.
46

 Toto ustanovení je navíc kogentní a není 

tedy možné, aby se strany sporu od této úpravy odchýlily. Neveřejnost rozhodčího 

řízení, která je obsažena v české právní úpravě, je jednou z jeho základních 

charakteristik a hlavních výhod. Díky neveřejnosti je tedy vhodné pro spory 

z obchodního styku, kdy je zásadní veřejnost při projednávání před obecnými soudy 

často na škodu. Strany v těchto případech upřednostňují řešení sporů v rozhodčím řízení 

právě pro jeho jednoznačnou neveřejnost. Strany si tím mohou například ochraňovat své 

obchodní tajemství, smluvní podmínky a podobně. Neveřejnost rozhodčího řízení 

obecně však zdaleka není jeho základní charakteristikou a tato otázka záleží spíše na 

jednotlivých národních úpravách.
47

 

 Podmínka neveřejnosti nesmí být chápána jako absolutní nemožnost účasti osob 

odlišných od stran sporu a rozhodců na řízení. Je možné řízení zpřístupnit konkrétně 

určeným osobám ke konkrétně určeným procesním úkonům, případně poskytnout 

konkrétní informaci ke konkrétním účelům. Takovou úpravu přístupu nezúčastněných 

osob mohou upravovat i řády stálých rozhodčích soudů. Toto se použije především pro 

zajištění účasti například zapisovatele či tajemníka rozhodčího soudu. 

 Veřejnost může být definována jako blíže neurčený okruh osob.
48

 Zpřístupnění 

informací týkajících se daného rozhodčího řízení takto popsanému okruhu osob by tedy 

bylo porušením zásady neveřejnosti rozhodčího řízení dle §19 odst. 3 RozŘ. A naopak, 

zpřístupnění daného rozhodčího řízení předem jasně definovanému okruhu osob, navíc 

za určeným důvodem, porušením této zásady není. 

 

4.2.  Zachování důvěrnosti řízení 

                                                 
46

 „Nedohodnou-li se strany jinak, je řízení před rozhodci ústní. Toto řízení je vždy neveřejné.“ (Zákon č. 

216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI 

[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
47

 Otázku neveřejnosti neupravuje například právo rakouské, maďarské, naopak neveřejnost je stanovena 

v právu francouzském a anglickém. (BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. 1776s. ISBN 9788071793427., stránky 

695-697) 
48

 (BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. 1776s. ISBN 9788071793427., str. 700) 
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 V českém právu platí povinnost zachování důvěrnosti řízení pouze pro rozhodce, 

naproti tomu pro strany taková povinnost určena není. Protože je neveřejnost 

rozhodčího řízení v českém právu upravena normou, která je jednoznačně kogentní, 

nemohou se strany od této zásady odchýlit. Trend je přesně opačný – tedy že strany se 

mohou naopak dohodnout na zachování důvěrnosti sporu nad rámec zákonem 

vyžadované povinnosti mlčenlivosti rozhodce, tedy že i ony samy budou zachovávat 

důvěrnost řízení. Taková dohoda může být opět ku prospěchu obou stran, jak už bylo 

uvedeno výše, například vzhledem k potřebě ochrany obchodního tajemství a podobně. 

 

4.3.  Časové aspekty povinnosti mlčenlivosti rozhodců 

 Na časové ohraničení povinnosti mlčenlivosti rozhodce je možno nahlížet ze 

dvou stran. První hledisko zkoumá, po jakou dobu je rozhodce povinen zachovávat 

mlčenlivost. Tedy od kterého okamžiku do kterého okamžiku rozhodce nesmí 

poskytovat informace o sporu. Druhé hledisko se potom věnuje zdrojové oblasti 

chráněných informací, tedy vymezení okruhu těch informací, o kterých je rozhodce 

povinen zachovávat mlčenlivost. 

 

4.3.1.  Kdy musí rozhodce zachovávat mlčenlivost 

 Rozhodce musí zachovávat mlčenlivost nejen po dobu řízení, tedy od jeho 

zahájení do jeho skončení. Toto časové určení je daleko širší. Počátek tohoto časového 

vymezení je již před přijetím funkce rozhodce – tedy v době, kdy se rozhodce o svém 

jmenování dozvěděl (v případě, že tato funkce nakonec přijata bude)
49

. Konec tohoto 

období stanoven není. Lze tedy dovodit, že tato povinnost trvá až do smrti rozhodce 

(samozřejmě s výjimkou zproštění mlčenlivosti, o kterém bude pojednáno ještě dále 

v této práci). 

 

4.3.2.  Na jaké informace se povinnost mlčenlivosti rozhodce vztahuje 

 Pro určení věcného rámce, ve kterém musí rozhodce zachovávat mlčenlivost, je 

rozhodující vyjádření v souvislosti s výkonem funkce rozhodce. Rozhodce tedy není 

oprávněn poskytovat, či zveřejňovat veškeré informace týkající se stavu řízení, jeho 

                                                 
49

 (BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. 1776s. ISBN 9788071793427., str. 344) 
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průběhu, skutečností, které během řízení vyplynuly, důkazů, smluvních ujednání, 

svědků a tak dále. Jedná se tedy o veškeré informace, které mají jakýkoli vztah k řízení 

a které se rozhodce dozvěděl. 

 

4.4.  Zproštění mlčenlivosti 

 Institut zproštění mlčenlivosti upravuje §6 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení, 

který stanoví, že: „Rozhodce mohou mlčenlivosti zprostit strany. Jestliže strany 

rozhodce mlčenlivosti nezprostí, rozhoduje o zproštění mlčenlivosti z vážných důvodů 

předseda okresního soudu, v jehož obvodu má rozhodce trvalý pobyt. Pokud rozhodce 

nemá trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit, rozhoduje o zproštění 

mlčenlivosti předseda okresního soudu, v jehož obvodu byl vydán rozhodčí nález. Pokud 

nelze zjistit ani místo vydání rozhodčího nálezu nebo nebyl-li nález vydán v České 

republice, rozhoduje předseda obvodního soudu pro Prahu 1.“
50

 Prvním 

předpokládaným zprostitelem jsou tedy strany sporu, dalším na řadě je poté předseda 

příslušného okresního soudu. Jednotliví aktivně legitimovaní ke zproštění mlčenlivosti 

si zaslouží pozornost v následujících řádcích. 

 

4.4.1.  Strany sporu 

 Výše citované ustanovení vede strany k případné dohodě o zproštění 

mlčenlivosti rozhodce. Pokud by byť jen jedna ze stran se zproštěním nesouhlasila, lze 

dovodit, že by povinnost rozhodce zůstala zachována zcela. 

 

4.4.2.  Předseda příslušného okresního soudu 

 Příslušnost okresního soudu se posuzuje podle kritérií v tohoto pořadí: 

Obvod trvalého pobytu rozhodce, 

místo vydání rozhodčího nálezu. 

Pokud nelze určit příslušnost podle těchto dvou výše uvedených vodítek, je dána 

příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1. 

 Pravomoc předsedy okresního soudu ke zproštění rozhodce povinnosti 

mlčenlivosti je podpůrným institutem ve vztahu ke zproštění stranami a použije se 

                                                 
50

 (Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších 

předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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tehdy, pokud se na tomto zproštění nedohodnou samy strany daného sporu. Tato 

pravomoc je zakotvena pouze v zákonu o rozhodčím řízení a je tedy pravomocí svého 

druhu (sui generis). Osoba předsedy okresního soudu není zvolena náhodou – jedná se 

totiž o osobu, která je nadána odbornou i osobní důvěryhodností, která má zaručit 

nezávislé a fundované posouzení dané věci. Pro tento účel je to tedy osoba více než 

vhodná. Samotné rozhodování o zbavení rozhodce povinnosti mlčenlivosti není 

soudním řízením podle občanského soudního řádu
51

, jeho základ spočívá pouze 

v zákonu o rozhodčím řízení a záleží tedy pouze na úvaze samotného předsedy 

okresního soudu. Na tomto místě je potřeba zmínit princip proporcionality, kterým by 

se měl předseda příslušného okresního soudu při svém rozhodování držet. Měl by tedy 

porovnat dva proti sobě stojící zájmy. Na jedné straně stojí zájem na neveřejnosti a 

důvěrnosti rozhodčího řízení a na opačné straně potom zájem, jehož oprávněnost a 

vážnost by měl prokázat a odůvodnit žadatel o zproštění rozhodce povinnosti 

mlčenlivosti. 

 

4.4.3.  Náležitosti zproštění mlčenlivosti 

 Zproštění mlčenlivosti musí být uděleno konkrétnímu rozhodci. Pokud se jedná 

o rozhodčí senát a o zproštění rozhoduje předseda okresního soudu, musí být zproštění 

uděleno každému jednomu rozhodci jemu příslušným předsedou okresního soudu. Dále 

je možné udělit pouze částečné zproštění, a to jak na dostatečně určitě vymezený okruh 

informací, tak i ve smyslu časovém, tedy pouze na určitou část řízení. Pro zproštění 

mlčenlivosti není stanoven žádný formální tvar, není tedy nutná písemná forma, i když 

je samozřejmě k takovému úkonu nepochybně více než vhodná. Otázka, kdy může být 

zproštění mlčenlivosti uděleno, není zákonem upraveno, vychází se tedy z toho, že 

takové zproštění může být uděleno kdykoliv během toho časového období, kdy pro 

rozhodce povinnost zachovávání mlčenlivosti trvá. 

 

4.4.4.  Kdy jsou dány důvody pro zproštění rozhodce povinnosti mlčenlivosti 

 Zákon o rozhodčím řízení takové důvody sám neuvádí. V ustanovení §6 odst. 2 

věta druhá se hovoří o vážných důvodech, které však již nejsou dále specifikovány. 
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 (Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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Odpověď je tedy třeba hledat hlavně v judikatuře a praxi. Profesor Bělohlávek uvádí ve 

svém komentáři k zákonu o rozhodčím řízení příklady dva. 

 Prvním je potřeba některé ze stran sporu využít informace spojené s daným 

rozhodčím řízením například v jiném sporu k uplatnění jiných práv.
52

 Jedná se tedy o 

situaci, kdy některá ze stran sporu osvědčí kvalifikovaný zájem na zproštění rozhodce 

povinnosti mlčenlivosti z důvodu nezbytnosti prokázání určitých skutečností. Nejedná 

se zde pouze o svévolnou tužbu některé ze stran sporu po neřízené ventilaci informací 

týkajících se předmětného rozhodčího řízení, ba právě naopak potřeba zproštění 

rozhodce povinnosti mlčenlivosti je zde vedena jasně specifikovaným a prokazatelným 

zájmem. V takové situaci je tedy možno daný důvod kvalifikovat jako vážný a zproštění 

rozhodce povinnosti mlčenlivosti by bylo zcela po právu a v souladu s výše uvedeným 

zájmem. 

 Druhý příklad z komentáře profesora Bělohlávka se pak vztahuje k řízení před 

soudem, ve kterém se rozhoduje o návrhu na zrušení rozhodčího nálezu.
53

 Jde tedy 

například o situaci, ve které se jedná o soudním řízení, jež má za cíl rozhodnout o 

návrhu na zrušení rozhodčího nálezu dle ustanovení § 31 RozŘ. Jedním z důvodu 

tohoto zrušení může být existence okolností svědčících pro vyloučení rozhodce z 

rozhodování. Dalším důvodem pak může být porušení povinnosti poskytnout straně 

možnost věc před rozhodci projednat. Takové situace mají nepochybně zásadní vliv na 

faktický výsledek předmětného řízení a ve svém důsledku mají potenciál výsledek 

rozhodčího řízení zásadním způsobem ovlivnit. Jejich prokázání je však často bez 

vyslechnutí rozhodce, jenž v daném sporu působil, prakticky nemožné. Z tohoto důvodu 

se jeví důvody pro zproštění rozhodce povinnosti mlčenlivosti jako vážné a případné 

samotné zproštění by pak mělo být posouzeno jako v souladu s právem. 

                                                 
52

 „Poskytnutí informací o průběhu řízení před rozhodci může být pro některou ze stran důležité při 

uplatnění jiných práv v jiných řízeních. Informace rozhodce o průběhu řízení a o průběhu dokazování 

může třeba sloužit jako svědectví o existenci některé listiny nebo věci, která byla v průběhu rozhodčího 

řízení předložena jako důkaz.“ (BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. 1776s. ISBN 9788071793427., str. 348) 
53

 „Informace o průběhu řízení může být významná též pro rozhodování soudu o návrhu na zrušení 

rozhodčího nálezu dle ustanovení §31 a násl. RozŘ, kdy mohou důležitou roli hrát okolnosti týkající se 

třeba toho, zda a jakým způsobem byla straně poskytnuta možnost se ve věci vyjádřit apod. Za podmínky 

zproštění mlčenlivosti je tak možné rozhodce vyslechnout třeba jako svědka v řízení o zrušení rozhodčího 

nálezu. Zvlášť typické to bude například za situace, kdy tvrzeným důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu 

má být vyloučení rozhodce z důvodu jeho vztahu ke stranám nebo k předmětu sporu a je zapotřebí 

objasnit takové okolnosti.“ (BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. 1776s. ISBN 9788071793427., str. 348) 
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 Dalším příkladem může být potřeba použití informací o daném rozhodčím řízení 

v trestním řízení. Trestní řád totiž v ustanovení §99 odst. 2 říká, že: „Svědek nesmí být 

vyslýchán též tehdy, jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou 

povinnost mlčenlivosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož 

zájmu tuto povinnost má, zproštěn.“
54

 Povinnost mlčenlivosti rozhodce o skutečnostech, 

o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem funkce rozhodce, je nepochybně právě 

takovou státem uznanou povinností mlčenlivosti. Analogicky bych použil příklad 

respektu povinnosti mlčenlivosti advokátů či lékařů. Orgány činné v trestním řízení tedy 

musí též podat žádost o zproštění mlčenlivosti rozhodce, pokud potřebují informace 

pojící se s příkladným rozhodčím řízením použít. Vzhledem k dostatečnosti a 

oprávněnosti takového důvodu by bylo rozhodnutí o zproštění mlčenlivosti považováno 

za správné. 

 Posledním příkladem, který na tomto místě uvedu, je situace, do které se může 

dostat sám rozhodce. V mnoha případech se rozhodce po skončení rozhodčího řízení 

dostává do situace, kdy je na něj vyvíjen značný tlak ze strany veřejnosti a médií
55

. I 

v těchto případech je však rozhodce povinen zachovávat mlčenlivost, čímž se mu 

prakticky znemožňuje možnost jakékoli obrany či alespoň vysvětlení situace. Zájem na 

neveřejnosti a důvěrnosti rozhodčího řízení se zde střetává s právem na ochranu 

osobnosti. Pokud by tedy rozhodce požádal o zproštění povinnosti mlčenlivosti za 

účelem realizace svého práva, bylo by to jistě rovněž po právu považováno za vážný 

důvod ke zproštění. 

 

4.4.5.  Kdy není třeba rozhodce zprošťovat mlčenlivosti 

 Vymezení toho, na co se povinnost mlčenlivosti rozhodce vztahuje a na co již 

ne, je poměrně zásadním pro celou tuto problematiku. Příklad situace, ve které není 

potřeba rozhodce mlčenlivosti zbavovat, nám dává i judikatura. Například Krajský soud 

v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích vyslovil právní názor, že zaslání spisu 

exekučnímu nebo odvolacímu spisu není úkon, na který by se vztahovala povinnost 
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 (Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. 

Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
55

 Za všechny mohu uvést například mediálně velmi sledovanou kauzu DIAG HUMAN SE proti České 

republice vedenou od 15. října 1996, která patří možná k nejvíce medializovaným kauzám za poslední 

desetiletí i vzhledem k vysoké hodnotě sporu. 
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mlčenlivosti rozhodce.
56

 Znamená to tedy, že pro případ zaslání spisu exekučnímu či 

odvolacímu soudu není třeba rozhodce povinnosti mlčenlivosti zprošťovat. 

 

4.4.6.  Kdo může podat žádost o zproštění mlčenlivosti rozhodce 

 Zákon o rozhodčím řízení okruh osob aktivně legitimovaných k žádosti o 

zproštění mlčenlivosti rozhodce adresované předsedovi příslušného okresního soudu 

neupravuje. Znamená to, že okruh aktivně legitimovaných k takovému úkonu není nijak 

omezen. Nejčastějšími a nejpravděpodobnějšími žadateli tedy budou sami rozhodci a 

strany sporu. Další připadajícím v úvahu jsou orgány činné v trestním řízení. Poslední 

okruh takto legitimovaných je značně otevřený, dalo by se říci, že do něj spadá každý, 

komu se podaří osvědčit kvalifikovaný právní zájem na zproštění rozhodce povinnosti 

mlčenlivosti. 

  

5.  Určení, jmenování a vyloučení rozhodce 

5.1.  Určení rozhodce 

 Způsob určení osoby rozhodce, popřípadě osob rozhodců, a jejich počtu vychází 

z ustanovení §7 zákona o rozhodčím řízení, který stanoví, že: „1) Rozhodčí smlouva má 

zpravidla určit počet i osoby rozhodců anebo stanovit způsob, jak počet i osoby 

rozhodců mají být určeny. Rozhodce může být určen i stranami dohodnutou osobou 

nebo způsobem uvedeným v pravidlech pro rozhodčí řízení podle §19 odst. 4. Konečný 

počet rozhodců musí být vždy lichý. 2) Nemá-li rozhodčí smlouva ustanovení podle 

odstavce 1, jmenuje každá ze stran jednoho rozhodce a tito rozhodci volí předsedajícího 

rozhodce.“
57

 Pro rozhodčí řízení je určení rozhodující autority zcela zásadní. Formulace 

výše citovaného ustanovení praví, že rozhodčí smlouva zpravidla určuje počet rozhodců 

a jejich osoby, dále připouští možnost určit osobu, která teprve rozhodce sama určí, 

anebo dokonce postupovat ve věci určení rozhodce podle pravidel pro rozhodčí řízení 

s odkazem na §19 odst. 4 RozŘ. Použitím výrazu zpravidla se tedy připouští i další 

způsoby určení rozhodců. Pravidlo obsažené ve druhém odstavci má pak za úkol pokrýt 

                                                 
56

 „Na žádost exekučního (nebo odvolacího) soudu je rozhodčí soud povinen zaslat dožadujícímu soudu 

svůj spis, aniž by bylo třeba zbavovat rozhodce mlčenlivosti.“ (Usnesení Krajského soudu v Hradci 

Králové - pobočka Pardubice, ze dne 13.6.2011, sp. zn. 18 Co 105/2011. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
57

 (Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších 

předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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všechny takové případy, kdy smluvní strany způsob určení rozhodců v rozhodčí 

smlouvě nikterak neupravily. 

 

5.1.1.  K počtu rozhodců 

 Počet rozhodců v rozhodčím řízení musí být vždy zásadně lichý. Tento 

požadavek je jasně stanoven v §7 odst. 1 věta třetí zákona o rozhodčím řízení. V tomto 

smyslu je věc dokonale jasná. V situaci, kdy by se smluvní strany od tohoto požadavku 

odchýlily a stanovily počet rozhodců sudý, by však vyvstala otázka, jak se s tímto 

nesouladem vypořádat. Proti sobě stojí dva názory. První z nich říká, že rozhodčí 

smlouva se tímto stává neplatnou.
58

 Opačný názor říká, že neplatnost rozhodčí smlouvy 

takto dovozena být nemůže a záleží na vůli stran, jakou váhu samotnému určení sudého 

počtu rozhodců přikládají.
59

 Jasno do této problematiky vnesl Nejvyšší soud, který 

vyslovil právní názor, že při neplatnosti určení počtu rozhodců v rozhodčí smlouvě se 

postupuje stejně, jako kdyby se v rozhodčí smlouvě počet rozhodců nestanovil vůbec.
60

 

Platnost samotné rozhodčí smlouvy tímto není nikterak dotčena. Na řadu by tedy přišel 

postup podle §7 odst. 2 RozŘ. 

 

5.1.2.  Způsoby určení rozhodců 

 Ze zákona vyplývá hned několik možných způsobů, jakým může být rozhodce, 

případně rozhodci, určen.  

 

5.1.2.1  Přímé určení osoby rozhodce v rozhodčí smlouvě 

 Pokud se smluvní strany rozhodnou určit konkrétního rozhodce v rozhodčí 

smlouvě, musí být takový rozhodce určen dostatečně jasně a určitě. Nesmí být 

                                                 
58

Mothejzíková, J. In: (MOTHEJZÍKOVÁ, J., STEINER, V. a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů s přílohami. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 1996. 216s. ISBN 8071790346., 

str. 35) Komentář k §7. 
59

 (BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. 1776s. ISBN 9788071793427., str. 380) 
60

 „Určení počtu a osob rozhodců nebo stanovení způsobu, jak počet i osoby rozhodců mají být určeny, je 

předpokládanou, nikoliv však nezbytnou náležitostí rozhodčí smlouvy. V případě, že uvedenou náležitost 

rozhodčí smlouva neobsahuje, stanoví zákon č. 216/1994 Sb. v § 7 odst. 2 ve spojitosti s § 9 mechanismus 

dodatečného určení osoby rozhodce. Tento princip platí nejenom v případech, kdy rozhodčí smlouvy 

neobsahuje žádné ujednání o způsobu určení rozhodců, ale také v případech, kdy by takové ujednání v 

rozhodčí smlouvě nebylo možné považovat za platné.“ (Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.7.2012, 

sp. zn. 22 Cdo 1643/2012. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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pochybnosti o jeho přesné identifikaci. Pokud je tato podmínka splněna, znamená to, že 

platnost rozhodčí smlouvy je vázána přímo na konkrétní osobu, která je jako jediná 

povolána pro výkon funkce rozhodce ve sporu, na nějž se daná rozhodčí smlouva 

vztahuje.  

 Tento způsob určení rozhodce se nejčastěji vyskytuje v rozhodčích řízeních ad 

hoc. Má však svá neoddiskutovatelná úskalí. Tuto situaci pojímá již i judikatura, 

konkrétně Nejvyšší soud vyslovil právní názor, že pokud se takto dostatečně jasně a 

přímo určena osoba funkce rozhodce vzdá nebo ji nemůže z jakýchkoliv důvodů 

vykonávat, rozhodčí smlouva se tím stává obsoletní a věc nelze projednat a rozhodnout 

v rozhodčím řízení.
61

 Příkladem může být případ, kdy takto určený rozhodce nepřijme 

funkci nebo ztratí způsobilost být rozhodcem. Stejná situace nastává i v případě úmrtí 

designovaného rozhodce.  

 Tímto výkladem je potvrzen princip, že pokud smluvní strany uvedly v rozhodčí 

smlouvě konkrétního rozhodce, vyjádřily tím vůli podřídit se rozhodnutí právě jen 

tomuto rozhodci a žádnému jinému. Po neúčinnosti takové rozhodčí smlouvy 

samozřejmě připadá na řadu projednání před obecným soudem, které je při tomto 

postupu přípustné. 

   

5.1.2.2  Určení rozhodce stranami dohodnutou osobou 

 Smluvní strany si mohou v rozhodčí smlouvě ujednat, že rozhodce, případně 

rozhodci, budou určeni dohodnutou osobou, tzv. appointing authority. Zákon o 
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 „Jestliže rozhodčí smlouvou určený jediný rozhodce se v průběhu rozhodčího řízení vzdá své funkce, 

nelze věc projednat a rozhodnout v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.“ Dále cit. z odůvodnění: „Jestliže rozhodčí smlouvou se jediný určený rozhodce v průběhu 

rozhodčího řízení vzdá funkce rozhodce, potom platně sjednaná rozhodčí doložka pozbývá účinnosti 

(zaniká) a je vyloučeno, aby soud analogicky podle § 9 odst. 2 ZRŘ jmenoval na místo odstoupivšího 

rozhodce nového žalobcem označeného rozhodce. Citované ustanovení totiž dopadá pouze na případy, 

kdy jmenovaný rozhodce podle § 7 odst. 2 ZRŘ se vzdá funkce nebo ji nemůže vykonávat a nikoliv na 

situaci, kdy jediný smluvními stranami určený rozhodce podle § 7 odst. 1 ZRŘ v průběhu rozhodčího 

řízení na funkci rozhodce abdikuje. Jde o logický důsledek toho, že na rozdíl od rozhodce jmenovaného 

jednou stranou byl rozhodce určený vybrán za souhlasu obou smluvních stran. Jestliže se smluvní strany 

dohodly, že jejich případné spory bude rozhodovat jediný blíže konkretizovaný rozhodce, daly tím najevo, 

že jsou ochotny podrobit se rozhodnutí jen této jediné osoby. Tím se ovšem vystavily riziku, že nepřijme-li 

tato osoba funkci rozhodce, funkce se vzdá nebo ji nebude moci vykonávat, nebude tu podle rozhodčí 

doložky nikdo, kdo by jejich spor v rámci rozhodčího řízení projednal a rozhodl. Za takového stavu se 

platně sjednaná rozhodčí smlouva stává obsoletní a zaniká. Nic pak nebrání tomu, aby věc byla 

projednána před obecným soudem. (Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.1.2008, sp. zn. 33 Odo 

135/2006. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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rozhodčím řízení tuto osobu dále nikde nepopisuje ani neupravuje přímo její status. 

Jelikož se však jedná o institut zákonem předvídaný, je třeba ji posuzovat v kontextu 

zásad a principů zákona o rozhodčím řízení. To znamená, že v praxi tato osoba musí 

vystupovat nezávisle a nestranně tak, aby byla zachována zásada rovnosti stran dle §18 

RozŘ. 

 Tato dohodnutá osoba pak navíc může být ve svém výběru omezena smluvními 

stranami tím, že jsou stanoveny nějaké další podmínky pro výběr rozhodců. Například 

může být vyžadována určitá další kvalifikace rozhodců (vzdělání v oboru, znalost cizích 

jazyků). Tato další podmínka musí být stanovena dostatečně určitě a podmínky jejího 

splnění by měly být dostatečně průkazné a zjistitelné. 

 Touto dohodnutou osobou může být i stálý rozhodčí soud, pokud to jeho řád 

připouští. 

 

5.1.2.3  Určení rozhodce na základě pravidel pro rozhodčí řízení 

 Dalším způsobem pro určení rozhodce je podle dohody stran postup podle 

pravidel pro rozhodčí řízení, jejichž existence je předpokládána v §19 odst. 4 zákona o 

rozhodčím řízení.
62

 Tato pravidla musí být k rozhodčí smlouvě přímo přiložena, jinak je 

jejich použití vyloučeno. Trochu odlišná je v tomto případě pozice institucionálních 

rozhodčích soudů, jejichž řády a statuty jsou dle zákona dostupné v Obchodním 

věstníku a jejich přiložení k rozhodčí smlouvě se tedy nevyžaduje. 

 S tímto způsobem je spojena otázka vztahu samotné rozhodčí smlouvy a 

pravidel pro rozhodčí řízení. Jedná se vlastně o zvláštní vztah smlouvy ve smlouvě, kdy 

smluvní strany nejprve delegují způsob určení rozhodců na tato pravidla a současně je 

přikládají k rozhodčí smlouvě, čímž se k nim i zavazují. Způsob určení rozhodců je v §7 

odst. 1 RozŘ přímo svěřen rozhodčí smlouvě, avšak zároveň je připuštěn i postup při 

použití pravidel pro rozhodčí řízení. Pro praxi toto téma nemusí být však příliš 

podstatné, důležitým se totiž jeví dostatečná určitost způsobu určení rozhodců. 

 

5.1.2.4  Určení rozhodců na základě zákonem stanoveného postupu 
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 „Strany mohou určit postup také v pravidlech pro rozhodčí řízení, pokud jsou k rozhodčí smlouvě tato 

pravidla přiložena. Použití řádu stálého rozhodčího soudu tím není dotčeno.“ (Zákon č. 216/1994 Sb., o 

rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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 Případ, kdy jsou rozhodci určeni na základě zákonem stanoveném postupu, 

nastává, pokud strany žádným způsobem určení rozhodců v rozhodčí smlouvě neupraví. 

V této situaci přichází na řadu aplikace pravidla, že každá ze stran jmenuje jednoho 

rozhodce a ti potom zvolí předsedajícího rozhodce. Jedná se o mimosmluvní pravidlo 

pro určování rozhodců a tento postup je zároveň tedy takovým sběrným institutem 

zákona o rozhodčím řízení, který má za úkol pokrýt všechny takové případy, ve kterých 

strany neprovedly vlastní úpravu způsobu určení rozhodců. Výsledkem tohoto způsobu 

určení rozhodců je vždy vznik tříčlenného rozhodčího senátu. 

 K otázce absence případně neplatnosti ujednání o stanovení počtu a osob 

rozhodců nám podává výklad i judikatura. Konkrétně Nejvyšší soud vyslovil právní 

názor, že pokud rozhodčí smlouva úpravu způsobu určení rozhodců neobsahuje, 

případně tato úprava trpí takovými vadami, pro které se stává neplatnou, platnost 

samotné rozhodčí smlouvy tím není zpochybněna a jediným následkem je aplikace 

pravidla uvedeného v §7 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení.
63

 Dále potom rovněž 

vyslovil názor, že úprava určení počtu a osob rozhodců, případně způsobu takového 

určení, v rozhodčí smlouvě je náležitostí fakultativní, nikoli obligatorní. 

 

5.2.  Jmenování rozhodce 

 Při ustanovování rozhodčího senátu může nastat situace, kdy je některá ze stran 

sporu nečinná nebo rozhodci jmenovaní jednotlivými stranami sporu nedosáhnou shody 

v otázce osoby předsedajícího rozhodce. Postup v rozhodčím řízení se tímto může 

výrazně zpomalit, neodstranění této překážky by znamenalo znemožnění pokračování 

rozhodčího řízení a fakticky by znamenalo ve svém důsledku i nemožnost rozhodnutí 

sporu. Taková patová situace však není žádoucí, a proto jí řeší i zákon o rozhodčím 

řízení. V ustanovení §9 zákon říká, že: „(1) Jestliže strana, která má jmenovat 

rozhodce, tak neučiní do 30 dnů od doručení výzvy druhé strany, nebo nemohou-li se 

jmenovaní rozhodci ve stejné lhůtě shodnout na osobě předsedajícího rozhodce, jmenuje 
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 „Určení počtu a osob rozhodců nebo stanovení způsobu, jak počet i osoby rozhodců mají být určeny, je 

předpokládanou, nikoliv však nezbytnou náležitostí rozhodčí smlouvy. V případě, že uvedenou náležitost 

rozhodčí smlouva neobsahuje, stanoví zákon č. 216/1994 Sb. v § 7 odst. 2 ve spojitosti s § 9 mechanismus 

dodatečného určení osoby rozhodce. Tento princip platí nejenom v případech, kdy rozhodčí smlouvy 

neobsahuje žádné ujednání o způsobu určení rozhodců, ale také v případech, kdy by takové ujednání v 

rozhodčí smlouvě nebylo možné považovat za platné.“ (Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.7.2012, 

sp. zn. 22 Cdo 1643/2012. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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rozhodce nebo předsedajícího rozhodce soud, pokud se strany nedohodly jinak. Návrh 

může soudu podat kterákoli strana nebo každý z již jmenovaných rozhodců. (2) 

Nedohodly-li se strany jinak, jmenuje soud na návrh kterékoli strany nebo rozhodce 

nového rozhodce, jestliže jmenovaný rozhodce se vzdá funkce rozhodce nebo nemůže 

činnost rozhodce vykonávat.“
64

 Je zde tedy stanovena časová hranice, která umožňuje 

nepasivní straně učinit krok k napravení této vady. Dále je zde stanoven okruh aktivně 

legitimovaných k podání návrhu na jmenování rozhodce. Stanovena je rovněž zásada, 

že soud může jmenovat rozhodce pouze na návrh. 

  

5.2.1.  Které situace mohou nastat 

5.2.1.1  Pasivita stran sporu 

 Typickým případem, kdy se využije postup uvedený v ustanovení §9 odst. 1 

zákona o rozhodčím řízení, je prodlení některé ze stran sporu se jmenováním svého 

rozhodce. Protistrana potom musí pasivní stranu vyzvat a po marném uplynutí lhůty 

může podat návrh na jmenování chybějícího rozhodce soudem. 

 

5.2.1.2  Pasivita appointing authority 

 Z povahy rozhodčího řízení a zásad, jež se vztahují na osoby, které se v něm 

mohou vyskytovat, lze usoudit, že v  prodlení se však může ocitnout i třetí osoba, kterou 

si strany sporu v rozhodčí smlouvě vybraly jako oprávněnou pro jmenování rozhodců. 

Tento názor lze najít i v literatuře.
65

 I tato nezávislá autorita musí rozhodce jmenovat do 

30 dnů od výzvy, jinak stranám sporu vzniká právo podat návrh soudu. 

 Tato nezávislá osoba mohla být v rozhodčí smlouvě určena ke jmenování 

rozhodců přímo již jako první varianta způsobu určení rozhodců, nebo právě jako jedna 

z pojistek pro jmenování chybějícího rozhodce, která se dostává na řadu až jako 

náhradní řešení při ustrnutí celého procesu na mrtvém bodu. Tyto rozdíly ve způsobu 

ustavení samotné třetí osoby však nejsou nikterak určující a není třeba je na tomto místě 

pro naši potřebu jakkoli zohledňovat. 
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 (Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších 
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vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. 1776s. ISBN 9788071793427., str. 425) 
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5.2.1.3  Nedohoda rozhodců 

 Další situací, kterou §9 zákona o rozhodčím řízení řeší, je ta, když se již 

stranami jmenovaní rozhodci nemohou shodnout na osobě předsedajícího rozhodce. I 

v tomto případě vzniká po uplynutí třicetidenní lhůty aktivní legitimace pro podání 

návrhu na jmenování rozhodce soudem. V tomto případě jsou aktivně legitimováni 

nejen již ustavení rozhodci, ale i obě samotné strany sporu. 

 

5.2.2.  Aplikace §9 zákona o rozhodčím řízení 

 Jak již bylo uvedeno výše, ustanovení §9 zákona o rozhodčím řízení má za 

funkci stanovit podpůrný mechanismus jmenování rozhodců, který se aktivuje, až když 

nastane nějaká sice zákonem předvídaná, avšak pro rozhodčí řízení nechtěná, patová 

situace. Toto samotné však nevylučuje, aby si strany už v rozhodčí smlouvě ujednaly, 

že rozhodci budou jmenováni soudem právě za použití tohoto postupu. Vzhledem 

k zásadám rozhodčího řízení tedy prvotně záleží na dohodě stran a až následně se 

případně použije zákonná úprava, pokud to okolnosti vyžadují. 

 Aplikace ustanovení §9 RozŘ se v praxi objevuje v řízeních ad hoc, neboť řády 

institucionálních rozhodčích soudu stanoví vlastní pravidla pro jmenování rozhodců při 

pasivitě stran nebo nedohodě již ustanovených rozhodců.
66

 

 Ustanovení §9 odst. 2 RozŘ rozšiřuje množinu případů, na které se aplikuje 

pravidlo obsažené v odstavci prvním. Vyplývá z něj, že se toto pravidlo použije i 

v případech, kdy se rozhodce vzdá funkce, případně kdy rozhodcovskou činnost nemůže 

vykonávat. I u tohoto ustanovení však platí, že se použije, pokud si strany neujednaly 
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 Například Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 

uvádí takové pravidlo v §23 Řádu: „…(4) Rozhodci jmenovaní stranami nebo předsedou rozhodčího 

soudu zvolí ze seznamu rozhodců rozhodčího soudu předsedu rozhodčího senátu. Jestliže rozhodci nezvolí 

předsedu rozhodčího senátu do 14 dnů ode dne oznámení o jejich jmenování, a pokud některá ze stran 

nepožádá do 5 dnů ode dne, kdy bylo stranám oznámeno, že rozhodci nezvolili předsedu rozhodčího 

senátu, o postup podle odstavce 5, jmenuje předsedu rozhodčího senátu ze seznamu rozhodců rozhodčího 

soudu předseda rozhodčího soudu. (5) Na základě žádosti kterékoliv ze stran dle odstavce 4 a zaplacení 

poplatku za zvláštní jmenování předsedy rozhodčího senátu zašle rozhodčí soud stranám výčet 10 

rozhodců, ze kterých předseda rozhodčího soudu hodlá jmenovat předsedu rozhodčího senátu. Každá ze 

stran má právo do 5 dnů od doručení takového výčtu oznámit rozhodčímu soudu jména nejvýše 4 

rozhodců z takového výčtu, které odmítá; v případě, že tak strana neučiní nebo pokud odmítne více než 4 

rozhodce, má se za to, že neodmítla žádného rozhodce. Předseda rozhodčího soudu nato jmenuje 

předsedu rozhodčího senátu z rozhodců, kteří nebyli odmítnuti žádnou ze stran. Postupem dle tohoto 

odstavce není dotčeno vyloučení rozhodce dle § 24.“ (HK01/2012, Řád Rozhodčího soudu při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 



36 

 

jinak. V praxi to znamená, že je pamatováno i na případy, kdy rozhodce například 

zemře nebo ztratí způsobilost být rozhodcem. 

 

5.2.3  K povaze řízení před obecným soudem 

 Řízení o jmenování rozhodce před obecným soudem je z pohledu rozhodčího 

řízení obecně považováno za řízení, které má podpůrnou funkci
67

, soud tedy rozhoduje 

podle vlastních procesních pravidel, ale věcně právní základ zůstává v zákonu o 

rozhodčím řízení. Tento názor lze najít i v judikatuře Nejvyššího soudu, který jasně 

stanovil, že na toto řízení je nutno aplikovat pravidlo obsažené v §41 zákona o 

rozhodčím řízení a rozhodnutí o jmenování rozhodce je rozhodnutím ve věci samé.
68

 

 Nejvyšší soud ve stejném rozsudku rovněž vymezil okruh účastníků takového 

řízení. Stanovil, že protože se jedná o řízení nesporné, jsou účastníky nejen strany 

sporu, ale také již jmenovaní rozhodci a hlavně také osoba, která byla na jmenování 

rozhodcem navržena. 

 

5.2.4.  Lhůty podstatné pro řízení před obecným soudem 

 Dalším významným názorem obsaženým v tomto rozhodnutí Nejvyššího soudu 

je vymezení důsledků samotného podání návrhu na jmenování rozhodce soudem. 

Nejvyšší soud dovodil, že pokud uplynula třicetidenní lhůta pro dohodu rozhodců na 

osobě předsedajícího rozhodce a některá strana sporu, která se tím stala aktivně 

legitimovanou, podala návrh na jmenování rozhodce soudem, rozhodci již od okamžiku 

podání návrhu nemohou uzavřít dohodu na osobě předsedajícího rozhodce. Tato dohoda 
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 (BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. 1776s. ISBN 9788071793427., str. 424) 
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V kauze DIAG HUMAN SE proti České republice vedené od 15. října 1996 vyslovil tento právní názor: 

„Řízení o jmenování rozhodce (předsedajícího, resp. třetího rozhodce) podle ustanovení § 9 odst. 1 

zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je řízením podle tohoto zákona ve smyslu 

ustanovení § 41. Jestliže některá ze stran rozhodčího řízení podala po uplynutí třicetidenní lhůty podle 

ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh na jmenování 

předsedajícího (třetího) rozhodce a tento návrh nevzala zpět, nemohou se již jmenovaní rozhodci (pokud 

se strany nedohodly jinak) účinně shodnout na osobě předsedajícího (třetího) rozhodce. Řízení o 

jmenování rozhodce podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je 

řízením nesporným. Účastníky tohoto řízení jsou kromě navrhovatele (jímž může být pouze osoba uvedená 
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na jmenování rozhodce na tuto funkci navržena. Rozhodnutí soudu o jmenování rozhodce je rozhodnutím 

ve věci samé. (Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14.10.2010, sp. zn. 23 Odo 4847/2009. In: ASPI 

[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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by byla opět možná, pouze pokud by navrhovatelka vzala svůj návrh zpět. Samotná 

třicetidenní lhůta může být dohodou smluvních stran upravena. 

 

5.2.5.  Určení příslušnosti obecného soudu 

 Místní příslušnost soudu je upravena v § 43 zákona o rozhodčím řízení, který 

nabízí tři kritéria: místo konání rozhodčího řízení; obvod, který by byl příslušný, kdyby 

nebyla uzavřena rozhodčí smlouva, pro případy konání rozhodčího řízení v zahraničí; 

bydliště navrhovatele anebo odpůrce, pro případy nezjistitelnosti tuzemské místní 

příslušnosti. 

 Věcná příslušnost soudu je upravena v ustanovení §41 RozŘ, který stanoví, že 

příslušnost je taková jakou by určil zvláštní předpis (např. občanský soudní řád), pokud 

by nebyla uzavřena rozhodčí smlouva. 

 

5.2.6.  Předpoklady pro jmenování rozhodce soudem 

 I pro rozhodce, které jmenuje soud, platí, že musí splňovat podmínky 

rozhodcovské způsobilosti a být nezávislý a nestranný. Toto pokrývá ustanovení §10 

zákona o rozhodčím řízení, které stanoví, že: „(1) Při jmenování rozhodce nebo 

předsedajícího rozhodce podle § 9 soud přihlíží k předpokladům pro jeho nezávislé a 

nestranné rozhodování. (2) Ustanovení § 5 platí obdobně.“
69

 Zároveň lze vyvodit, že 

pokud si strany ujednaly i další podmínky, které musí rozhodce splňovat nad rámec těch 

zákonných (například další kvalifikační předpoklady), soud by je měl respektovat.
70

 

Nebývá však zvykem, aby strany navrhovaly soudu konkrétní osoby, neboť výběr 

rozhodce záleží vždy na úvaze soudu. 

 V druhém odstavci §10 RozŘ je potom odkaz na zásadu obsaženou v §5 RozŘ, a 

to je úprava náležitostí spojených s přijetím funkce rozhodce, které platí i pro rozhodce 

jmenovaného soudem. 

 

5.3.  Vyloučení rozhodce 
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 Vyloučení rozhodce je institut, kterým zákon o rozhodčím řízení řeší situace, 

kdy na straně rozhodce se objeví překážky, které se neslučují s možností být 

rozhodcem. Rozhodce je v takovém případě vyloučen přímo ze zákona.
71

 Tyto okolnosti 

mohou být známy již před ustavením rozhodce do funkce – v tom případě se potenciální 

rozhodce rozhodcem nestane, nebo mohou vyjít najevo až v průběhu rozhodčího řízení 

u již ustaveného rozhodce. Jedná se o okolnosti, které mohou vzbuzovat oprávněné 

pochybnosti o nepodjatosti rozhodce a mohou být kvalifikovány jako objektivní 

nedostatek nezávislosti. V tom případě by se jednalo o překážku výkonu funkce 

rozhodce z důvodů existence důvodu pochybovat o jeho nepodjatosti. Podrobně je 

problematika nepodjatosti rozhodce rozebrána v kapitole Nepodjatost. Ustanovení §11 

zákona o rozhodčím řízení řeší situaci, že tyto okolnosti vyjdou najevo u již určeného 

nebo jmenovaného rozhodce, který již funkci rozhodce přijal, když stanoví, že: 

„Nestanoví-li tento zákon jiné důvody, je již určený nebo jmenovaný rozhodce vyloučen 

z projednávání věci, jestliže dodatečně vyjdou najevo okolnosti uvedené v §8.“
72

 Daná 

situace je tedy řešena vyloučením rozhodce z projednávání věci. 

 

5.3.1.  Původ a charakter situací, které situace institut vyloučení rozhodce řeší 

 Jednou z příčin, které mají za následek použití institutu vyloučení rozhodce, je 

situace, kdy se rozhodce o okolnostech, které jej z řízení vylučují, dozvěděl až po svém 

ustavení do funkce, tedy po přijetí funkce rozhodce. Druhou příčinou pak může být 

situace, kdy rozhodce o okolnostech, které jej z řízení vylučují, věděl, ale nesplnil 

povinnost o tom informovat strany sporu nebo soud ve smyslu ustanovení §8 odst. 2 

zákona o rozhodčím řízení. 

 Z pohledu principů rozhodčího řízení je však nutno prověřit, zda strana sporu, 

která případné vyloučení rozhodce z projednávání bude namítat, o okolnostech 

způsobujících vyloučení rozhodce ve smyslu ustanovení §8 RozŘ mohla vědět již dříve, 

nebo jsou to okolnosti, které strana objektivně nemohla zjistit.
73

 Ustanovení §11 RozŘ 
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se vztahuje pouze na případy, kdy strana takové skutečnosti objektivně zjistit nemohla. 

V jiných případech musí strana postupovat v souladu s ustanovením §33 RozŘ, tedy 

případnou námitku podjatosti podat již při prvním úkonu ve věci samé. Takový výklad 

je nutný pro to, aby se předešlo nežádoucímu taktizování stran, které by mohly vyčkávat 

s uplatněním námitky vyloučení rozhodce až na okamžik, kdy by hrozil neúspěch ve 

sporu, a snažily by se tímto nežádoucím způsobem takové rozhodnutí zvrátit. 

 

5.3.2.  Další situace způsobující vyloučení rozhodce 

 V ustanovení §11 zákona o rozhodčím řízení je stanoveno pravidlo, které 

doplňuje §8 RozŘ z hlediska časového. Určuje totiž, co dělat v případech, kdy se jedná 

o již ustaveného rozhodce. Stanoví, že i již ustavený rozhodce je vyloučen z projednání 

věci, pokud okolnosti uvedené v §8 RozŘ vyjdou najevo ex post. Rozhodce je však ze 

zákona vyloučen z projednávání věci i v dalších situacích, které se otázky nepodjatosti 

netýkají. Zde předkládám několik dalších možných situací, které mají za následek 

vyloučení rozhodce z projednávání věci ex lege. 

 

5.3.2.1  Ztráta způsobilosti k právním úkonům 

 Pokud ustanovenému rozhodci je omezena způsobilost k právním úkonům nebo 

je jí zcela zbaven, má to nepochybně za následek ztrátu způsobilosti být rozhodcem. Být 

způsobilý k právním úkonům je jedna z podmínek rozhodcovské způsobilosti dle 

ustanovení §4 zákona o rozhodčím řízení a jako taková musí být zachována minimálně 

od okamžiku přijetí funkce rozhodce do vydání rozhodčího nálezu (viz kapitolu 

Rozhodcovská způsobilost). 

 

5.3.2.2  Ztráta bezúhonnosti 

 Pokud byl rozhodce odsouzen v trestním řízení a nepohlíží se na něj, jak by 

nebyl odsouzen, má to rovněž za následek ztrátu rozhodcovské způsobilosti a je tedy 

namístě jeho vyloučení. Lze dovodit, že rozhodcovská způsobilost v tomto případě 

zaniká pravomocností odsuzujícího rozsudku. I zde se jedná o porušení podmínky 

uvedené v ustanovení §4 zákona o rozhodčím řízení. 

 

5.3.2.3  Neslučitelnost funkcí 
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 Přijetí takové funkce, kterou zvláštní předpis považuje za neslučitelnou 

s výkonem funkce rozhodce, má za následek ztrátu rozhodcovské způsobilosti ve 

smyslu §4 zákona o rozhodčím řízení.  Podrobněji o jednotlivých zvláštních předpisech 

vztahujících se k §4 RozŘ je pojednáno v kapitole Překážky stanovené zvláštním 

předpisem – inkompatibilita s jinými funkcemi. Rozhodce je vyloučen v okamžiku 

přijetí takové funkce. 

 

5.3.2.4  Faktická nezpůsobilost pro výkon funkce rozhodce 

 Postup pro vypořádání překážky na straně rozhodce spočívající ve skutečné 

nemožnosti vykonávat funkci rozhodce, tedy faktickou objektivní nezpůsobilost pro 

výkon takové funkce, zákon o rozhodčím řízení neupravuje. S názory na jeho řešení se 

však lze setkat v literatuře. Profesor Bělohlávek ve svém komentáři zastává názor, že i 

v tomto případě je rozhodce z projednávání věci vyloučen, neboť „…jiný postup by 

mohl znamenat znemožnění věc projednat a rozhodnout a tím nemožnost poskytnout 

ochranu právům a oprávněným zájmům v řízení před rozhodci uplatněnými.“
74

 Tento 

přístup k této problematice má zcela jistě dostatečné opodstatnění. V takové situaci je 

navíc velmi na místě snažit se dosáhnout dohody stran na dalším postupu. 

 

5.3.3.  Postup při vyloučení rozhodce 

 Pro případy, kdy je již ustanovený rozhodce vyloučen z projednávání věci je 

třeba stanovit postup, podle kterého vyloučený rozhodce přestává být rozhodcem 

daného sporu. Takový postup upravuje ustanovení §12 zákona o rozhodčím řízení, když 

stanoví, že: „(1) Již určený nebo jmenovaný rozhodce, u něhož vyšly najevo okolnosti 

uvedené v § 11, je povinen se funkce rozhodce vzdát. (2) Nevzdá-li se rozhodce funkce, 

mohou se strany dohodnout o postupu při jeho vyloučení. Kterákoli ze stran může podat 

návrh, aby o vyloučení rozhodl soud.“
75

 Jsou zde tedy nastavena pravidla, podle kterých 

musí rozhodce postupovat, a navíc je stanovena i jistá pojistka pro případ, že by snad 

rozhodce tento postup nerespektoval. 
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5.3.3.1  Vyloučený rozhodce se vzdá funkce rozhodce 

 Rozhodce, u něhož vyjdou najevo důvody pro jeho vyloučení, má ze zákona 

povinnost se funkce rozhodce vzdát. Ustanovení §12 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení 

má kogentní charakter a není tedy možné se od něho odchýlit
76

. Tato rezignace 

rozhodce je potom v souladu s ustanovením §5 odst. 3 RozŘ, který stanoví, že: 

„Rozhodce se může své funkce vzdát jen ze závažných důvodů nebo se souhlasem 

stran.“
77

 Zákon pro takový úkon nestanoví žádnou konkrétní formu, postačí tedy, 

pokud se jedná o úkon dostatečně určitý, vážný a srozumitelný. 

 

5.3.3.2  Návrh na vyloučení rozhodce soudem 

 Pro situace, kdy se vyloučený rozhodce nevzdá své funkce, stanoví zákon o 

rozhodčím řízení v ustanovení §12 odst. 2 pojistku, podle které mohou strany sporu 

podat návrh na vyloučení rozhodce soudem. V takové případě soud opět jedná v rámci 

své podpůrné funkce k rozhodčím řízení. Toto řízení je sporné a účastníky tohoto řízení 

jsou strany sporu, jelikož rozhodnutí soudu pro ně musí být závazné, a takové 

rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí samotného vyloučeného rozhodce v otázce vzdání se 

funkce rozhodce. Pasivně legitimováni jsou v tomto řízení rozhodci.
78

 

 Pokud je spor projednáván před některým stálým rozhodčím soudem, je pak 

v souladu s ustanovením §13 odst. 2 zákona RozŘ přípustná i varianta, kdy strany 

nepodají návrh na vyloučení soudu, ale postup při vyloučení rozhodce je upraven v řádu 

vydaném tímto stálým rozhodčím soudem.
79

 

 

5.3.4.  Postup po vyloučení rozhodce 

                                                 
76

 (HRABEC, J. Několik poznámek k zárukám řádného výkonu funkce rozhodce. In: LISSE, L. a kol. 

Euronovela zákona o rozhodčím řízení s judikaturou. 1. vydání. Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s. 

2012. 504s. ISBN 9788090524705., str. 96) 
77

 (Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších 

předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
78

 (BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. 1776s. ISBN 9788071793427., str. 442) 
79

 Například Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky upravuje postup při vyloučení rozhodce v §24 odst. 2, kde stanoví, že: „O vyloučení rozhodce 

na základě námitky podjatosti rozhodují zbývající členové rozhodčího senátu. Jestliže mezi nimi nedojde k 

dohodě nebo jestliže námitka podjatosti směřuje proti dvěma nebo všem rozhodcům, rozhoduje o 

vyloučení předsednictvo. Předsednictvo rovněž rozhoduje o námitce podjatosti směřující proti rozhodci 

nebo rozhodcům v případech, kdy ještě nebyl ustaven rozhodčí senát.“ (HK01/2012, Řád Rozhodčího 

soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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 Po rozhodnutí o vyloučení rozhodce nastává otázka, jak bude postupováno dále. 

Účinky rezignace rozhodce na funkci rozhodce, respektive rozhodnutí soudu o jeho 

vyloučení, nastávají ex nunc. Pokud není rozhodčí senát kompletní, není možno v řízení 

pokračovat k rozhodnutí. Proto je třeba chybějícího rozhodce určit. V souladu se 

zákonem o rozhodčím řízení lze dojít ke třem způsobům určení náhradního rozhodce, 

které za sebou následují v tomto pořadí: 

 1. Strany sporu se dohodnou. Tento způsob řešení nastalé situace je pro rozhodčí 

řízení nejpřiléhavější a je rovněž možno ho v rámci charakteru rozhodčího řízení 

považovat za způsob elegantní. 

 2. Rozhodce vybere strana, která nezpůsobilého rozhodce jmenovala. Tento 

způsob řešení situace nastává, pokud strany nedosáhnou společné dohody. Předpoklad, 

že rozhodce vybere strana, jež nezpůsobilého rozhodce jmenovala, vychází z názoru, 

který zastává i profesor Bělohlávek ve svém komentáři, když cit.: „Právo na jmenování 

rozhodce totiž není právem, které by bylo tzv. konzumováno. Jde o právo, které se 

jmenováním rozhodce suspenduje, stává se však aktivním kdykoliv v případě, kdy dříve 

provedené jmenování selže, nebo i v případech, kdy by v minulosti takové právo strana 

nevykonala.“
80

 Daný výklad tedy říká, že straně je právo jmenovat rozhodce zachováno 

i pro případ, kdy se pozice rozhodce uvolní na základě jeho vyloučení z projednávání 

věci. 

 3. Postup podle §9 zákona o rozhodčím řízení. Pokud předchozí způsoby 

ustavení nového rozhodce selžou, i zde přichází na řadu použití postupu dle §9 RozŘ. O 

tomto postupu je podrobně pojednáno v kapitole Jmenování rozhodce. 

 

6.  Zvláštnosti při řízení ve spotřebitelských sporech 

 Euronovela zákona o rozhodčím řízení č. 19/2012
81

 přinesla nový prvek. 

Rozlišila totiž nový typ rozhodčího řízení, a to rozhodčí řízení pro řešení sporů ze 

spotřebitelských smluv, tzv. rozhodčí řízení ve spotřebitelských sporech. Definice 

spotřebitelské smlouvy vychází z úpravy obsažené v hlavě páté občanského zákoníku, 

kde ustanovení §52 stanoví, že: „(1) Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, 

                                                 
80

 (BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. 1776s. ISBN 9788071793427., str. 425) 
81

 Dále také jako „euronovela“. 
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smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně 

spotřebitel a na druhé straně dodavatel. (2 Dodavatelem je osoba, která při uzavírání a 

plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. (3) 

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci 

své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého 

povolání.“
82

 Smyslem přijetí této úpravy bylo zajištění souladu české právní úpravy 

s úpravou unijní, především potřeba naplnění cílů Směrnice Rady 93/13/EHS o 

nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.
83

 Jedním z hlavních cílů 

této směrnice je ochrana spotřebitele v otázce nepřiměřených podmínek ve smlouvách 

uzavíraných mezi prodávajícím zboží nebo poskytovatelem služeb (dodavatelem) a 

spotřebitelem. V oblasti rozhodčího řízení byla tato nepřiměřenost podmínek spatřována 

především v nejasnostech a neprůhlednostech při sjednání samotné rozhodčí smlouvy a 

dále v relativní striktnosti zákona o rozhodčím řízení v otázce účinné procesní obrany 

spotřebitele. Euronovela přinesla do zákona o rozhodčím řízení instituty, kterými má 

být v zájmu ochrany spotřebitele jeho pozice posílena, respektive úprava se vůči 

spotřebiteli stává příznivější, přehlednější a přizpůsobuje se i jeho případné nevýhodě 

ve smyslu absence dostatečné kvalifikovanosti v právních záležitostech. 

 Odlišná úprava pro řízení ve sporech ze spotřebitelských smluv se objevuje na 

mnoha místech zákona o rozhodčím řízení. Mezi hlavní změny patří mimo jiné 

povinnost uzavírat rozhodčí smlouvu na samostatné listině a nikoliv jako součást 

podmínek, jimiž se řídí hlavní smlouva (§ 3 odst. 3 RozŘ), zvláštní informační 

povinnost před uzavřením rozhodčí smlouvy (§ 3 odst. 4 RozŘ), povinnost uvést v 

rozhodčí smlouvě některé údaje (§ 3 odst. 5 RozŘ) a další. 

  Mým cílem je pojednat zde o těch zvláštnostech, které se vztahují k osobě 

rozhodce, jeho právnímu postavení a povinnostem, které pro rozhodce z této odlišné 

úpravy vyplývají. 

 

6.1.  Povinnost rozhodovat spotřebitelské spory v souladu s právními 

předpisy na ochranu spotřebitele 

                                                 
82

 (Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
83

 (Směrnice Rady č. 93/13/EHS ze dne 5.4.1993. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer 

ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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 Rozhodce má povinnost rozhodovat spotřebitelské spory v souladu s právními 

předpisy na ochranu spotřebitele. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 25 odst. 3 věta 

druhá zákona o rozhodčím řízení
 84

 pro vnitrostátní spory a z ustanovení § 37 odst. 1 

věta třetí RozŘ
85

 ve sporech s mezinárodním prvkem. 

 V návaznosti na povinnosti zohledňovat v rozhodčím řízení ve spotřebitelských 

sporech předpisy na ochranu spotřebitele byl zaveden i institut povinného zápisu 

rozhodců na seznam rozhodců pro spotřebitelské spory a s ním spojená možnost 

vyškrtnout rozhodce ze seznamu, a tím vyloučit jeho další působení ve funkci rozhodce 

ve sporech ze spotřebitelských smluv. Dále byl umožněn soudní přezkum rozhodčích 

nálezů ve věci souladu s právními předpisy na ochranu spotřebitele nebo zjevného 

rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem. Současně je stanovena povinnost 

soudu, doručit stejnopis rozhodnutí o zrušení rozhodčího nálezu Ministerstvu 

spravedlnosti. 

 

6.2.  Rozhodcovská způsobilost pro řešení spotřebitelských sporů 

 Pro rozhodce spotřebitelských sporů je jako součást podmínek nutných pro 

dosažení rozhodcovské způsobilosti předepsána povinnost být zapsán na seznamu 

rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti dle ustanovení §35a a násl. zákona o 

rozhodčím řízení. Tato povinnost vyplývá z ustanovení §4 odst. 4 RozŘ. Důsledkem 

této úpravy je faktické zpřísnění kvalifikačních podmínek na osobu rozhodce (35b odst. 

1 písm. c RozŘ). Více a podrobně o tomto institutu je pojednáno dále v kapitole Seznam 

rozhodců vedený Ministerstvem spravedlnosti. 

 

6.3.  Informační povinnost rozhodce ve vztahu ke stranám spotřebitelského 

sporu 

 Rozhodce spotřebitelských sporů má vůči stranám těchto sporů informační 

povinnost pro posouzení jeho nepodjatosti. Tato informační povinnost je zakotvena 

                                                 
84

 „Ve sporech ze spotřebitelských smluv se rozhodci řídí vždy právními předpisy stanovenými na 

ochranu spotřebitele.“ (Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve 

znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
85

 „V případě sporů ze spotřebitelských smluv nesmí být volba práva spotřebiteli na újmu a nesmí 

znamenat snížení míry ochrany jeho práv podle tohoto zákona či jiných právních předpisů.“ (Zákon č. 

216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI 

[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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v ustanovení §8 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení. Rozhodce musí před zahájením 

projednávání věci stranám sdělit, zda v minulosti vydal rozhodčí nález nebo je 

rozhodcem v dosud probíhajícím rozhodčím řízení, ve kterém je některá ze stran 

účastníkem. Období, na které se tato informační povinnost vztahuje, je tříletý časový 

úsek předcházející okamžiku zahájení předmětného řízení. 

 Cílem tohoto ustanovení je zajistit, že se především spotřebitel předem dozví o 

případné vazbě mezi rozhodcem a žalující stranou, jež byla právě v minulosti 

předmětem časté kritiky ze strany ochránců práv spotřebitele, neboť se často ukázala 

jako nežádoucí.
86

 Snahou je tedy předejít tendencím ke zneužití rozhodčího řízení 

především některými skupinami žalobců, které opakovaně určují v rozhodčích řízeních 

ad hoc poměrně úzkou skupinu rozhodců, čímž zakládají pochybnosti o jejich 

nepodjatosti z důvodu bližšího propojení mezi těmito skupinami žalobců a samotnými 

rozhodci. 

 

6.4.  Seznam rozhodců vedený Ministerstvem spravedlnosti 

 Pro rozhodce sporů ze spotřebitelských smluv stanoví zákon o rozhodčím řízení 

v ustanovení §4 odst. 4 povinnost být zapsán na seznamu rozhodců vedeném 

Ministerstvem spravedlnosti v souladu s ustanovením §35a RozŘ. Pro rozhodce je tento 

zápis základní podmínkou pro způsobilost rozhodnout takový spor v rozhodčím řízení. 

 Institut seznamu rozhodců oprávněných rozhodovat spory ze spotřebitelských 

smluv přinesla tzv. euronovela zákona o rozhodčím řízení
87

, která přinesla novou pátou 

část, v níž je tento institut upraven. Tato novela je účinná od 1. dubna 2012. Smyslem 

zavedení takové úpravy je posílení státní kontroly u sporů ze spotřebitelských smluv, 

které je v souladu s celkovým unijním trendem posilování ochrany spotřebitele. Státní 

kontrola spočívá tedy v zavedení přísnějších podmínek pro rozhodce spotřebitelských 

sporů (více o těchto podmínkách je pojednáno dále v tomto textu) a v pravomoci 

správního rozhodnutí ve věci zápisu na seznam rozhodců, který je nezbytnou 
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 Profesor Bělohlávek ve svém komentáři shrnuje smysl této úpravy následovně. Cit.: „Důvodem je 

postihnout zejména takové situace, kdy lze hovořit o jisté ekonomické závislosti rozhodce na sporech, 

které zahajuje jeden a tentýž žalobce nebo určitá skupina stejných žalobců a kde by bylo možné dospět 

k závěru o podjatosti.“ (BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 

nálezů. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. 1776s. ISBN 9788071793427., str. 416) 
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 (Zákon č. 19/2012 Sb., změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. In: ASPI 

[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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podmínkou pro způsobilost k rozhodování spotřebitelských sporů. Soukromoprávní 

charakter postavení rozhodce však tímto změněn není a na rozhodce tímto není 

přenesena veřejná moc. Nadále je zachována zásada, že na základě svobodně projevené 

vůle (rozhodčí smlouva) v mezích zákona je vyloučena pravomoc obecných soudů 

meritorně projednat daný spor a strany svěřují pravomoc k projednání a rozhodnutí 

tohoto sporu do rukou rozhodce (rozhodců). Přestože mezi rozhodcem a ministerstvem 

vzniká vztah, který je formulován jako nárok rozhodce na zápis do seznamu při splnění 

podmínek a povinnost ministerstva řádně do tohoto seznamu zapisovat, udržovat jej a 

aktualizovat, zůstává i vztah mezi rozhodcem a stranami soukromoprávního charakteru. 

 Seznam rozhodců vedený ministerstvem je veřejný a je publikován na 

internetových stránkách ministerstva. Nahlížet do něj je oprávněn každý, otázka, zda je 

možné z něj pořizovat výpisy a opisy však není v zákoně upravena.
88

 Ustanovení §35a 

odst. 2 RozŘ stanoví, jaké údaje se o rozhodcích zveřejňují.
89

 

  

6.4.1.  Zápis do seznamu rozhodců vedeného Ministerstvem spravedlnosti 

 Ustanovení §35b odst. 1 zákona o rozhodčím řízení obsahuje seznam podmínek, 

které musí být splněny, aby Ministerstvo spravedlnosti zapsalo rozhodce na seznam 

rozhodců vedený ministerstvem. Jedná se o požadavky, které jsou ve vztahu speciality 

vůči ustanovení §4 RozŘ. Na rozdíl od obecné způsobilosti být rozhodcem jsou 

podmínky kladené na rozhodce sporů ze spotřebitelských smluv přísnější. Kromě 

způsobilosti k právním úkonům a bezúhonnosti je zde zakotven navíc požadavek na 

splnění kvalifikačních předpokladů spočívajících v dosažení vysokoškolského vzdělání 

v oboru právo. Dalšími rozdíly jsou pak podmínky, že rozhodce nebyl v posledních pěti 

letech vyškrtnut na základě rozhodnutí ministerstva ze seznamu (o vyškrtnutí ze 

seznamu rozhodců vedeným ministerstvem bude pojednáno dále v tomto textu) a že 
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 (LISSE, L. Euronovela zákona o rozhodčím řízení 2012. In: LISSE, L. a kol. Euronovela zákona o 

rozhodčím řízení s judikaturou. 1. vydání. Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s. 2012. 504s. ISBN 

9788090524705., str. 58) 
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 „Ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách o rozhodcích zapsaných v seznamu tyto údaje 

 a) jméno a příjmení, b) kontaktní adresu uvedenou rozhodcem, c) číslo osvědčení, d) den zápisu do 

seznamu a e) den a důvod vyškrtnutí ze seznamu.“ (Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o 

výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters 

Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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uhradil správní poplatek.
90

 Tím zásadním požadavkem na osobu rozhodce při 

rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv je samozřejmě onen kvalifikační 

požadavek, který má za cíl reagovat na to, že: „…v aplikační praxi rozhodčího řízení se 

vyskytovaly tendence, kdy spory rozhodované rozhodci bez vysokoškolského vzdělání (a 

to nejen v oboru právo, ale vůbec) vykazovaly ve srovnání se spory rozhodovanými 

rozhodci s vysokoškolským vzděláním, nadto pak vysokoškolským vzděláním v oboru 

právo, nízkou úroveň obsahové kvality.“
91

 Tato úprava nepochybně splňuje účel 

euronovely, která měla za cíl upevnit ochranu spotřebitele a implementovat do české 

právní úpravy rozhodčího řízení některé prvky tomu napomáhající. 

 

6.4.1.1  Adresa rozhodce 

 Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje v seznamu rozhodců pro spotřebitelské 

spory mimo jiné kontaktní adresu uvedenou rozhodcem. V žádosti o zápis do seznamu 

však rozhodce musí uvést místo trvalého pobytu. V seznamu tak může být uvedena 

například adresa stálého rozhodčího soudu, na jehož seznamu rozhodce je zapsán, což 

má za funkci jistou ochranu rozhodce. 

 

6.4.1.2  Bezúhonnost rozhodce 

 Splnění podmínky bezúhonnosti kontroluje Ministerstvo spravedlnosti u občanů 

České republiky samo tím, že si vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů. Cizinci musí 

výpis, který je obdobný k českému výpisu z evidence Rejstříku trestů doložit sami. Ve 

výpisu trestů vydaným jiným státem se případně posuzuje pouze trestní bezúhonnost, 

tedy otázka bezúhonnosti musí být posouzena vždy věcně shodně. V zákoně není nijak 
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 „Ministerstvo na žádost do seznamu rozhodců zapíše fyzickou osobu, která a) je způsobilá k právním 

úkonům, b) je bezúhonná, c) získala vysokoškolské vzdělání o oboru právo 1. v magisterském studijním 

programu studiem na vysoké škole v České republice, nebo 2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud 

je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě 

mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle 

zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému 

vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České 

republice, d) nebyla v posledních 5 letech na základě rozhodnutí ministerstva vyškrtnuta ze seznamu 

rozhodců, e) uhradila ministerstvu správní poplatek ve výši 5 000 Kč.“ (Zákon č. 216/1994 Sb., o 

rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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 (LISSE, L. Euronovela zákona o rozhodčím řízení 2012. In: LISSE, L. a kol. Euronovela zákona o 

rozhodčím řízení s judikaturou. 1. vydání. Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s. 2012. 504s. ISBN 

9788090524705., str. 40) 



48 

 

upravena možnost, kdy je český občan usazen v cizím státě. Není stanovena povinnost, 

aby český občan musel předkládat obdobný výpis ze zahraničí. Více o problematice 

bezúhonnosti je pojednáno v kapitole Bezúhonnost. 

 

6.4.1.3  Lhůty vztahující se k zápisu do seznamu rozhodců 

 Pro Ministerstvo spravedlnosti je v ustanovení §35b odst. 5 zákona o rozhodčím 

řízení stanovena povinnost zapsat rozhodce po splnění všech podmínek do seznamu 

vedeného ministerstvem bez zbytečného odkladu. Ministerstvu zde není dán žádný 

prostor pro správní uvážení, pouze zkoumá, zda byly splněny všechny podmínky podle 

zákona o rozhodčím řízení. Zápis na seznam rozhodců má konstitutivní charakter
92

 ve 

smyslu vzniku oprávnění rozhodce rozhodovat spory ze spotřebitelských smluv. Tento 

zápis navíc ministerstvo musí vykonat bez zbytečného odkladu, osvědčení o tomto 

zápisu je pak ministerstvo povinno rozhodci vydat do třiceti dnů od tohoto zápisu. 

  

6.4.2.  Vyškrtnutí ze seznamu rozhodců vedeného Ministerstvem spravedlnosti 

 Ministerstvo spravedlnosti disponuje institutem vyškrtnutí rozhodce ze seznamu 

na základě ustanovení §35c zákona o rozhodčím řízení. V tomto ustanovení jsou 

předpokládány celkem tři možnosti, které mohou při vyškrtnutí ze seznamu rozhodců 

vedeného ministerstvem nastat. 

 

6.4.2.1  Povinnost ministerstva vyškrtnout rozhodce ze seznamu 

 Ministerstvo spravedlnosti má na základě ustanovení §35c odst. 1 zákona o 

rozhodčím řízení povinnost vyškrtnout rozhodce ze seznamu jestliže rozhodce: „a) 

zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého, b) byl pravomocně odsouzen za trestný čin, 

jestliže se na něj podle zvláštního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky 

nehledí, jako by nebyl odsouzen, c) byl pravomocně zbaven nebo omezen ve způsobilosti 

k právním úkonům, d) nemůže být rozhodcem podle jiných právních předpisů, e) podal 

ministerstvu písemnou žádost o vyškrtnutí ze seznamu, a to k poslednímu dni 
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 (BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. 
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kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost doručena.“
93

 Pod 

bodem a) je upraven postup při obecném zániku právní subjektivity rozhodce, body b) a 

c) upravují případy ztráty obecné rozhodcovské způsobilosti, bod d) upravuje případy, 

kdy nastane inkompatibilita funkce rozhodce s funkcí podle zvláštního předpisu, a 

konečně bod e) zapracovává situaci, kdy sám rozhodce projeví vůli být ze seznamu 

vyškrtnut. Cílem této úpravy je zaručit, že na seznamu rozhodců vedeném 

ministerstvem budou jen takoví rozhodci, kteří splňují všechny nároky a právní 

předpisy, jež jsou na rozhodce pro výkon jejich funkce kladeny. 

 

6.4.2.2  Možnost ministerstva vyškrtnout rozhodce ze seznamu 

 Možnost Ministerstva spravedlnosti vyškrtnout rozhodce ze seznamu vyplývá 

z ustanovení §35c odst. 2 zákona o rozhodčím řízení, kde je stanovena hypotéza 

závažného nebo opakovaného porušení povinnosti stanovené zákonem o rozhodčím 

řízení. Samotné hodnocení závažnosti a opakovanosti pak záleží čistě na Ministerstvu 

spravedlnosti jakožto správním orgánu, který je nadán pravomocí k takovému 

posouzení. Na tomto místě je třeba vyjasnit, jaký je vztah mezi doručováním stejnopisů 

rozhodnutí o zrušení rozhodčích nálezů soudem dle ustanovení § 34 odst. 3 zákona o 

rozhodčím řízení a správním rozhodováním ministerstva ve věci vyškrtnutí rozhodce ze 

seznamu rozhodců pro spotřebitelské spory. Tato informační povinnost soudu má spíše 

význam podnětu vůči ministerstvu, věcně je totiž ministerstvo na tomto soudním 

rozhodnutí zcela nezávislé a ani není oprávněné věcný obsah rozhodnutí zkoumat či 

zohlednit ve svém správním uvážení. Pro hodnocení porušení povinnosti stanovených 

zákonem o rozhodčím řízení dokonce ministerstvu ani nepřísluší zkoumat, zda 

k takovému porušení nedošlo neaplikací předpisů na ochranu spotřebitele. Aplikace 

těchto předpisů je vázána na skutečnost, zda se jedná o spor ze spotřebitelské smlouvy, 

a toto posouzení často bývá učiněno až věcným posouzením rozhodce, které není 

ministerstvo jakožto správní orgán oprávněno přezkoumávat z důvodu zachování 

principu dělby moci.
94
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 Závažné porušení povinnosti by mohlo být definováno jako takové pochybení 

rozhodce, které je nemalého významu a vysoké intenzity. Taková porušení povinností, 

která nedosahují takové intenzity, aby mohla být kvalifikována jako závažná, jsou 

postihována až při jejich opakování. O opakovanosti pak lze hovořit, pokud se porušení 

povinnosti objeví nejméně třikrát.
95

 Zároveň lze od ministerstva očekávat, že bude 

zkoumat i jejich věcnou a časovou návaznost. Pokud by se tato provázanost 

neprokázala, je možné předpokládat, že by důvody pro vyškrtnutí rozhodce ze seznamu 

vedeného ministerstvem dány nebyly. 

 Ministerstvu spravedlnosti je formulací ustanovení §35c odst. 2 RozŘ dána 

možnost rozhodnout o vyškrtnutí rozhodce ze seznamu rozhodců, nikoliv povinnost. 

Ministerstvo má tedy prostor pro volnou úvahu ohledně otázky porušení povinností 

stanovených zákonem o rozhodčím řízení. Jakožto správní orgán však musí postupovat 

v souladu se správním řádem.
96

 V praxi může ministerstvo při zkoumání porušení 

povinností stanovených zákonem o rozhodčím řízení posuzovat například míru zavinění 

ze strany rozhodce či způsob a důsledky takového porušení. 

 

6.4.2.3  Dočasné vyškrtnutí rozhodce ze seznamu 

 Ustanovení §35c odst. 3 zákona o rozhodčím řízení dává Ministerstvu 

spravedlnosti možnost rozhodnout o dočasném vyškrtnutí ze seznamu rozhodců 

vedeného ministerstvem takového rozhodce, „…a) proti kterému bylo zahájeno trestní 

stíhání; dočasné vyškrtnutí trvá nejdéle do dne následujícího po dni, kdy bude 

ministerstvu doručeno pravomocné rozhodnutí, kterým se toto stíhání končí, nebo b) 

bylo-li zahájeno řízení o jeho způsobilosti k právním úkonům, a to nejdéle do dne 
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Ustanovení §2 stanoví, že: „(1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními 

předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen "právní 

předpisy"). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je 

součástí právního řádu. (2) Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla 

zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. (3) Správní orgán šetří 

práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém 

případě dotýká (dále jen "dotčené osoby"), a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených 

zákonem a v nezbytném rozsahu. (4) Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným 

zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově 

shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.“ (Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 

2013].) 
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následujícího po dni, kdy bude ministerstvu doručeno pravomocné rozhodnutí, kterým 

se toto řízení končí.“
97

 Jde se o institut, který má pokrýt ty případy, kdy se jedná o 

podezření o nezpůsobilosti rozhodce vykonávat svou funkci. Ministerstvo takto může 

rozhodce suspendovat pro případy jeho trestního stíhání a po dobu řízení o jeho právní 

způsobilosti. 

 

6.4.2.4  Vyrozumění o vyškrtnutí či dočasném vyškrtnutí ze seznamu rozhodců 

 Povinnost Ministerstva spravedlnosti vyrozumět rozhodce o vyškrtnutí nebo 

dočasném vyškrtnutí ze seznamu rozhodců je zakotvena v ustanovení §35c odst. 4 

zákona o rozhodčím řízení, který říká, že: „O vyškrtnutí podle odstavce 1 písm. b) až e) 

ze seznamu rozhodců vyrozumí ministerstvo do 30 dnů toho, jehož se vyškrtnutí týká. 

Vyškrtnutí podle odstavce 2 nebo dočasné vyškrtnutí podle odstavce 3 zaznamená 

ministerstvo v seznamu rozhodců bez zbytečného odkladu od právní moci rozhodnutí o 

vyškrtnutí nebo dočasném vyškrtnutí a do 30 dnů o této skutečnosti informuje toho, 

jehož se vyškrtnutí nebo dočasné vyškrtnutí týká.“ Ve formulace tohoto ustanovení je 

přepokládáno několik různých postupů pro několik možných situací. Postup 

ministerstva se totiž liší při vyškrtnutí rozhodce ze seznamu rozhodců podle odstavce 1, 

nebo podle odstavce 2, anebo dočasném vyškrtnutí podle odstavce 3 §35c RozŘ. 

 

6.4.2.4.1 Vyškrtnutí na základě povinnosti ministerstva 

 Pokud ministerstvo vyškrtne rozhodce ze seznamu rozhodců vedeného 

ministerstvem na základě povinnosti stanovené v ustanovení §35c odst. 1 zákona o 

rozhodčím řízení, nejedná se o správní řízení ve formálním smyslu a povinnost 

ministerstva, jež pramení ze zákona, je splněna samotným vyškrtnutím ze seznamu 

rozhodců. O tomto vyškrtnutí musí ministerstvo vyrozumět osobu, jíž se vyškrtnutí 

týká, tedy vyškrtnutého rozhodce, ve lhůtě třiceti dnů. 

 

6.4.2.4.2 Vyškrtnutí na základě možnosti ministerstva 

 V případě, že Ministerstvo spravedlnosti vyškrtne rozhodce ze seznamu na 

základě ustanovení §35c odst. 2 zákona o rozhodčím řízení, tedy po správním uvážení, 
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jedná se o správní řízení ve formálním smyslu, na které se vztahují příslušná ustanovení 

správního řádu.
98

 Cílem takového správního řízení je posouzení, zda existují podmínky 

pro vyškrtnutí rozhodce ze seznamu rozhodců vedeného ministerstvem. Pro tento případ 

je stanovena povinnost Ministerstva spravedlnosti zaznamenat takový úkon do seznamu 

rozhodců vedeného ministerstvem a od vyškrtnutí vyrozumět rozhodce opět ve lhůtě 

třiceti dnů od právní moci takového rozhodnutí. 

 

6.4.2.4.3 Dočasné vyškrtnutí 

 V případě, že se jedná o dočasné vyškrtnutí ze seznamu rozhodců, je situace 

obdobná jako u vyškrtnutí rozhodce na základě ustanovení §35c odst. 2 zákona o 

rozhodčím řízení, tedy po předchozím správním uvážení důvodů pro vyškrtnutí. Jedná 

se také o správní řízení ve formálním smyslu a povinnosti Ministerstva spravedlnosti ve 

vztahu k dočasně vyškrtnutému rozhodci jsou zde shodné jako v případě vyškrtnutí na 

základě správního uvážení. 

 

 Rozhodce se správnímu rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti může bránit 

použitím zákonných opravných prostředků  - v tomto případě může podat proti 

rozhodnutí ministerstva rozklad podle §152 správního řádu, o němž bude rozhodovat 

ministr spravedlnosti, jakožto vedoucí tohoto ústředního správního orgánu. Dále má 

rozhodce samozřejmě možnost využít řízení ve správním soudnictví. Tato problematika 

již však překračuje rozsah hranice a zaměření této diplomové práce.    

 

6.4.3.  Informační povinnost rozhodce ve vztahu k Ministerstvu spravedlnosti 

 Rozhodce má na základě ustanovení §35d zákona o rozhodčím řízení informační 

povinnost vůči Ministerstvu spravedlnosti jakožto orgánu, který vede seznam rozhodců 

pro spory ze spotřebitelských smluv, když toto ustanovení stanoví, že: „Rozhodce je 

povinen oznámit ministerstvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dnů, veškeré 

změny údajů, které jsou uvedeny v seznamu a veškeré změny skutečností, na jejichž 
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základě byl zapsán do seznamu.“
99

 Rozhodce tedy musí ministerstvo informovat jednak 

o změnách údajů, které se do seznamu zapisují ve smyslu ustanovení §35a odst. 2 

RozŘ, a zároveň o skutečnostech, které jsou pro tento zápis rozhodné ve smyslu 

ustanovení §35b odst. 1 RozŘ. Tato informační povinnost rozhodce se týká pouze 

právních skutečností, jejichž změna je již dokonána v právním smyslu. Mezi tyto 

skutečnosti tak nepatří ty, které mohou vést pouze k dočasnému vyškrtnutí ze seznamu 

rozhodců podle ustanovení §35c odst. 3 RozŘ. 

 

6.5.  Poučovací povinnost rozhodce 

 Poučovací povinnost rozhodce není upravena přímo v zákoně o rozhodčím 

řízení, její nepřímé zakotvení můžeme hledat v ustanovení §30 RozŘ, ale její definitivní 

potvrzení přinesla až judikatura Ústavního soudu. 

 Ustanovení §30 zákona o rozhodčím řízení totiž stanoví, že: „Nestanoví-li zákon 

jinak, užijí se na řízení před rozhodci přiměřeně ustanovení občanského soudního 

řádu.“
100

 Ustanovení občanského soudního řádu se mají užít přiměřeně. Takové užití je 

potom pouze fakultativní možností, nikoliv povinností
101

. Ústavní soud však vyslovil ve 

svém nálezu právní názor, že: „Rozhodce nemůže být pouze pasivním činitelem, ale 

způsobem vedení řízení musí zajistit, aby jeho rozhodnutí nebylo překvapivé. K dosažení 

tohoto cíle se v civilním soudním řízení uplatňuje poučovací povinnost soudu; není 

důvodu, proč by poučovací povinnost neměl mít rozhodce, jenž v rozhodčím řízení plní 

roli rozhodovacího orgánu místo soudu. ZRŘ (zákon o rozhodčím řízení) poučovací 

povinnost rozhodce neupravuje, a proto je namístě přiměřeně použít občanského 

soudního řádu (§ 30 ZRŘ).“
102

 Zcela jasně zde tedy potvrdil poučovací povinnost 

rozhodce na základě přiměřeného použití ustanovení §118a občanského soudního 

řádu
103

. V kogentním ustanovení § 18 RozŘ je uvedena zásada, že strany mají v 
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101

 (BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. 1776s. ISBN 9788071793427., str. 1040) 
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 (Nález Ústavního soudu ze dne 8.3.2011, sp. zn. ÚS 3227/07. In: ASPI [právní informační systém]. 

Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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 Ustanovení §118a cit.: „(1) Ukáže-li se v průběhu jednání, že účastník nevylíčil všechny rozhodné 

skutečnosti nebo že je uvedl neúplně, předseda senátu jej vyzve, aby svá tvrzení doplnil, a poučí jej, o čem 
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rozhodčím řízení rovné postavení a musí jim být dána plná příležitost k uplatnění jejich 

práv. Nepředvídatelným postupem rozhodce může dojít k upření plné možnosti 

uplatnění práv strany, pokud důsledkem tohoto nepředvídatelného postupu bude 

neumožnění straně sporu vyjádřit se ke všem relevantním skutečnostem. Strana sporu 

musí mít rovněž prostor k doplnění svých tvrzení o skutečnostech, jež jsou relevantní z 

hlediska právního názoru zastávaného rozhodcem, a navrhnout k jejich prokázání 

důkazy.
104

 Zájem o vyloučení nepředvídatelnosti v rozhodování rozhodců je potřeba 

prosazovat i z důvodu věcné nepřezkoumatelnosti rozhodčího nálezu. 

 

7.  Co přinesl zákon č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém 

do oblasti právního postavení rozhodce 

 Zákon o mezinárodním právu soukromém je součástí procesu rekodifikace 

soukromého práva, jejíž součástí je i nový občanský zákoník.
105

 Nový zákon o 

mezinárodním právu soukromém nahradil původní zákon č. 97/1963 Sb., když obsahuje 

normy upravující právní postavení cizinců a zahraničních právnických osob 

v soukromoprávních poměrech a normy mezinárodního práva procesního. Součástí 

zákona jsou i změny zákona o rozhodčím řízení. Účinnost nového zákona o 

mezinárodním právu soukromém je stanovena na 1.1.2014.  

 Zákon o rozhodčím řízení byl zákonem o mezinárodním právu soukromém 

novelizován v několika ohledech, mým cílem je na tomto místě nabídnout přehled těch 

změn, které se vztahují k tématu právního postavení rozhodce. 

 

7.1.  Zrušení seznamu rozhodců vedeného Ministerstvem spravedlnosti 

                                                                                                                                               
má tvrzení doplnit a jaké by byly následky nesplnění této výzvy. (2) Má-li předseda senátu za to, že věc je 

možné po právní stránce posoudit jinak než podle účastníkova právního názoru, vyzve účastníka, aby v 

potřebném rozsahu doplnil vylíčení rozhodných skutečností; postupuje přitom obdobně podle odstavce 1. 

(3) Zjistí-li předseda senátu v průběhu jednání, že účastník dosud nenavrhl důkazy potřebné k prokázání 

všech svých sporných tvrzení, vyzve jej, aby tyto důkazy označil bez zbytečného odkladu, a poučí jej o 

následcích nesplnění této výzvy. (4) Při jednání předseda senátu poskytuje účastníkům poučení též o 

jiných jejich procesních právech a povinnostech; to neplatí, je-li účastník zastoupen advokátem nebo 

notářem v rozsahu jeho oprávnění stanoveného zvláštními předpisy.“ (Zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 

14. 3. 2013].) 
104

 (Nález Ústavního soudu ze dne 8.3.2011, sp. zn. ÚS 3227/07. In: ASPI [právní informační systém]. 

Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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 (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR 

[cit. 14. 3. 2013].) 
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 Zákon o mezinárodním právu soukromém byl přijat velmi brzy po tzv. 

euronovele č.19/2012 Sb. Ve zrušovacích ustanoveních je uvedena derogace celé páté 

části zákona o rozhodčím řízení, v níž právě euronovela č.19/2012 Sb. upravuje institut 

seznamu rozhodců vedeného Ministerstvem spravedlnosti. Můžeme se setkat s názorem, 

že se v případě této derogace jedná o legislativní chybu.
106

 Je však na místě říci, že 

základ této chyby můžeme spatřovat již v přijetí euronovely č. 19/2012 Sb., který 

označuje zcela nově vloženou část upravující seznam rozhodců vedený ministerstvem 

(§35a - §35d) chybně jako pátou
107

, přestože zákon o rozhodčím řízení již pátou část 

má. Tato původní pátá část obsahuje Ustanovení o poměru k cizině, což byla 

pravděpodobně právě ona předmětná úprava, na kterou se měla derogace vztahovat. 

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém totiž obsahuje vlastní úpravu předmětné 

problematiky (v ustanoveních §117 - §122). Po přijetí euronovely č. 19/2012 Sb. 

obsahoval zákon o rozhodčím řízení dvě páté části a jelikož zákon o mezinárodním 

právu soukromém zrušuje mimo jiné i část pátou zákona č. 216/1994 Sb., byly zrušeny 

obě. Důsledkem je tedy to, že vedení seznamu rozhodců pro spotřebitelské spory 

Ministerstvem spravedlnosti má oporu v právním řádě pouze do 31.12.2013. 

 

7.2.  Změna rozhodcovské způsobilosti cizinců 

 Přijetím nového zákona o mezinárodním právu soukromém se také mění obsah 

rozhodcovské způsobilosti cizinců. Zrušuje se ustanovení §4 odst. 2 zákona o 

rozhodčím řízení a daná problematika je nahrazena úpravou v §118 zákona o 

mezinárodním právu soukromém, jenž stanoví, že: „Rozhodcem může být i cizinec, je-li 

podle právního řádu státu, jehož je občanem, způsobilý k právním jednáním; postačí 

však, je-li plně způsobilý k právním jednáním podle českého právního řádu. Další 

požadavky pro výkon funkce rozhodce určeného pro řešení sporů ze spotřebitelských 
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 Profesor Bělohlávek k tomu uvádí následující: „Zjevnou chybou však je to, že MPS ve své derogační 

části zrušuje též celou část pátou RozŘ, do níž Novela RozŘ zakotvila i nové předpisy o rejstříku rozhodců 

pro spotřebitelské spory … jde však o zřejmý lapsus vzniklý v legislativním procesu.“ (BĚLOHLÁVEK, 

Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2012. 1776s. ISBN 9788071793427., stránky 1221-1222) 
107

 „25. Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která zní:…“ (Zákon č. 19/2012 Sb., změna zákona o 

rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer 

ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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smluv stanoví jiný právní předpis.“
108

 Požadavky na osobu rozhodce ve formě splnění 

podmínky zletilosti a bezúhonnosti jsou tímto vypuštěny. V druhé části se potom 

objevuje podmínka způsobilosti k právním jednáním, která je však částečně 

moderována. Pro posouzení této způsobilosti se použije buď právní úprava česká, nebo 

státu, jehož je rozhodce občanem, podle toho, která je pro něj příznivější. To vyplývá 

z formulace, že postačí splnění podmínek způsobilosti podle českého právního řádu. 

Samotný termín způsobilost k právním jednáním již v rámci rekodifikace soukromého 

práva odkazuje na terminologii nového občanského zákoníku
109

. 
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 (Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. In: ASPI [právní informační systém]. 

Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 3. 2013].) 
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 (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR 

[cit. 14. 3. 2013].) 
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IV. ZÁVĚR 

 Rozhodčí řízení se především ve dvacátém století vyvinulo jako plnohodnotná 

alternativa k řešení majetkových sporů prostřednictvím obecných soudů. Je však třeba 

podotknout, že právě ty aspekty, které jej odlišují od civilního procesu, bývají častým 

terčem polemik. I přesto, že v poslední dekádě byl rozvoj rozhodčího řízení v České 

republice značný a rozhodovací praxe obecných soudů, jakož i Ústavního soudu, na 

tento vývoj reagovala s dostatečnou intenzitou, stále zůstává velká oblast neustálené 

arbitrážní materie. 

 Rozhodčí řízení přináší oproti řízení před obecnými soudy mnoho výhod, ale i 

mnoho témat, jež bývají terčem kritiky. Často však záleží pouze na úhlu pohledu a vždy 

je třeba zvážit i druhou stranu jedné mince. 

 Zcela typickým příkladem této dvousečnosti odlišné úpravy v rozhodčím řízení 

je možnost ovlivnění složení rozhodčího fóra. Jedná se o úpravu maximálně odlišnou od 

úpravy řízení před obecnými soudy, kde naopak platí právo na zákonného soudce, jež je 

zaručeno přesným vymezením věcným, funkčním a místním. V rozhodčím řízení se 

naopak stranám dopřává možnost zohlednit při výběru rozhodce kvalifikaci, odbornost, 

profesionalitu, zkušenosti a dobré jméno v oboru. Je zde tedy výhoda na straně stran 

sporu, které disponují takto širokou volností. 

 Při pohledu z druhé strany však právě v této volnosti můžeme najít jeden 

z hlavních kamenů úrazu rozhodčího řízení. Strany totiž často v zájmu úspěchu ve věci 

odhlížejí od hledání zamýšlených charakteristik rozhodců a spíše se snaží najít takového 

rozhodce, u něhož mohou předpokládat, že daný spor bude projednávat a rozhodovat 

v jejich zájmu. Takovým postupem je však narušen nejen zcela základní smysl 

rozhodčího řízení, tedy nalezení řešení sporu nezávislou a nestrannou osobou, jež je pro 

nalezení takového řešení dostatečně kvalifikována, ale především je narušena 

důvěryhodnost a prestiž rozhodčího řízení jako celku. 

 Narušení důvěryhodnosti rozhodčího řízení má i nemalé sociální dopady, jež 

vedou ke snahám o další regulaci rozhodčího řízení. Příkladem této regulace reagující 

na nežádoucí dopady rozhodčího řízení ve společnosti je tzv. spotřebitelská novela 

zákona o rozhodčím řízení. Tato novela však zároveň způsobuje, že se do jisté míry 

vytrácí relativní jednoduchost, neformálnost a elegance ve smyslu vyspělosti právní 
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kultury. Tyto charakteristiky jsou přitom základními znaky a výhodami rozhodčího 

řízení jako takového. 

 Cílem mé práce, jak již jsem předeslal v úvodu, bylo především analyzovat 

zakotvení právního postavení rozhodce v českém právním řádu a přinést k jednotlivým 

institutům širší vhled do právního kontextu včetně rozhodovací praxe soudů. Dále jsem 

se snažil vytyčit hlavní rozdíly v požadavcích na osobu rozhodce ve spotřebitelských 

sporech. 

 Tyto cíle jsem naplňoval v průběhu celé práce, když jsem podrobně analyzoval 

jednotlivé charakteristiky, jež jsou po osobě rozhodce vyžadovány zákonem, podrobně 

jsem rovněž zkoumal, jak se k dané problematice staví i rozhodovací praxe soudů. U 

jednotlivých požadavků na osobu rozhodce jsem potom zkoumal, jaké důsledky má 

jejich nesplnění, neboť i tyto požadavky je možné rámcově dělit do určitých skupin, jež 

mají určité odlišnosti. Velkou pozornost jsem dále věnoval postupu při ustanovování 

rozhodce a též postupům souvisejícím se zánikem této funkce. V této části jsem se 

snažil o propojení poznatků o nárocích na osobu rozhodce s funkčními mechanismy 

jeho ustanovování do funkce a později též zbavování této funkce. 

 Pozornost jsem věnoval též zvláštní úpravě, která se týká cizinců. Vymezil jsem 

základní rozdíly mezi rozhodcovskou způsobilostí obecnou a tou, jež je zákonem 

stanovena pro cizince. 

 Ohledně zvláštní úpravy pro rozhodce spotřebitelských sporů jsem se soustředil 

vůbec na samotný základ této odlišné úpravy, jeho kořeny a důvody. Dále jsem 

podrobně analyzoval nástroje, jakými je ochrana spotřebitele v zákoně zaručována a 

vynucována, konkrétně jsem velkou pozornost věnoval seznamu rozhodců vedenému 

Ministerstvem spravedlnosti. 

 V poslední části jsem věnoval pozornost nové platné právní úpravě, kterou 

s sebou přinesl nový zákon o mezinárodním právu soukromém jako součást 

rekodifikačního procesu soukromého práva a která nabývá účinnosti od 1.1.2014. V této 

nové úpravě se objevily zjevné legislativní nedokonalosti, s nimiž se bude třeba 

vypořádat, pokud je neodstraní zákonodárce. 
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V. RESUMÉ 

 Legal status of an Arbitrator 

 Arbitration especially in 20th century developed into a fully qualified alternative 

instead of solving property disputes by means of general Courts. It is necessary to point 

out that the aspects which differ it from civil process and frequently targets of polemics. 

Even though the development of the arbitration in the Czech Republic has been 

considerable in the last decade and both general Courts and Constitution Court has 

responded with sufficient intensity, there are still some areas of unstable arbitration. 

 Arbitration comes with considerable amount of advantages in comparison with 

general Courts, but also it brings some topics which are often criticized. That is often 

caused by a specific point of view not regarding every aspect. 

 In arbitration there is a possibility to influence composition of arbitrary forum, 

which is a typical example of problems coming from different adaptations. This 

adaptation is absolutely different from the one of trials, where on the contrary there is 

the rule of regular judge, which is warranted by exact definition of the matter, place and 

function. In arbitration both parties to a contract are allowed to choose an arbitrator 

regarding his qualification, specialization, professional skills and reputation which is an 

advantage for the parties having such freedom of choice. 

 From the other side point of view this freedom of choice can cause fundamental 

problems of arbitration. Parties of dispute tend to seek for an arbitrator who is supposed 

to arbitrate towards their concern, instead of seeking for someone with above mentioned 

qualities. This process can affect not only the principles of arbitrations in terms of 

finding solution of dispute by an independent person who is qualified enough but and 

especially trustworthiness and prestige of arbitration in general is badly affected as well. 

 The disturbance of the trustworthiness of arbitration has also significant social 

impact. This leads to attempts to further regulation of arbitration. As an example of this 

we can name so called consumer amendment of the arbitrational law. 

 However, this amendment causes that relative simplicity, informality and 

elegance in terms of law-cultural maturity partly disappears. However, these 

characteristics are main features and advantages of arbitration. 

 The aim of this thesis, as said before, is to analyse position of an arbitrator in the 

Czech legal system and position of particular institutions in law context including 
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courts’ decree practice. Then I attempted to express main differences in requirements on 

an arbitrator in consumer disputes. 

 I fulfilled these aims, as I analyzed particular characteristics of an arbitrator, 

which are requested by law. I examined thoroughly, how court practice deals with this 

issue. I investigated, what impacts there are if any requirements on the person of 

arbitrator are not fulfilled. These requirements can be divided into certain groups which 

have some differences. I focused on process of appointing of an arbitrator and procedure 

connecting with extinction of this office. In this part I tried to join the pieces of 

knowledge about requirements on an arbitrator and functional mechanism of the 

appointment info office and then the deprivation of it. 

 I paid attention to a specific form referring to foreigners. I specified main 

differences between general arbitrators’ qualification and the one which is stated for 

foreigners by law. 

 As regard to special adaption for an arbitrator in consumer dispute I 

concentrated on fundamental of the adaption, its roots and reasons. Further I analyzed in 

details instruments used for warranting and enforcing of the consumer protection. 

Especially I focused on a list of arbitrators kept by Ministry of Justice. 

 In the last part I paid attention to new valid law adaption which comes with new 

Act on Private International Law as a part of re-codification process of private law in 

effect on 1.1.2014. In this new adaption some apparent imperfections occur, which will 

be necessary to deal with, if legislator does not remove. 
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 Právní postavení rozhodce 

 Rozhodčí řízení se zejména ve dvacátém století vyvinulo v plnohodnotný způsob 

pro řešení majetkových sporů mimo pravomoc obecných soudů. Je důležité 

poznamenat, že právě ta hlediska, která rozhodčí řízení od řízení před obecnými soudy 

odlišují, bývají nejčastěji terčem diskuzí. Zejména v posledních deseti letech bylo 

možné zaznamenat značný rozvoj rozhodčího řízení a s tím spojenou zvýšenou intenzitu 

rozhodování obecných soudů a Ústavního soudu České republiky v otázkách 

s rozhodčím řízením spojených, přesto však stále zůstává značná suma sporných či 

minimálně neustálených otázek. 

 Rozhodčí řízení má v porovnání s řízením před obecnými soudy mnoho výhod, 

ale zároveň přináší i některá témata, která bývají kritizována. Tento stav je však často 

zapříčiněn specifiky rozhodčího řízení a s tím spojenou nutností zkoumat dané 

problémy ze všech úhlů pohledu. 

 V rozhodčím řízení strany sporu ovlivňují složení rozhodčího fóra, což je 

typickým znakem rozhodčího řízení a zároveň typickým příkladem často diskutovaného 

problému vycházejícího z odlišnosti úpravy. Jedná se o úpravu, která je přesným 

opakem řízení před obecnými soudy, kde je zachováván princip práva na zákonného 

soudce, který je určen na základě věcné, místní a funkční příslušnosti. V rozhodčím 

řízení mají strany sporu možnost si rozhodce vybrat s přihlédnutím například k jeho 

kvalifikaci, specializaci, profesním zkušenostem a dobrému jménu, což stranám sporu 

přináší jednoznačnou výhodu v podobě svobody volby. 

 Na druhou stranu tato svoboda volby může zapříčinit zcela zásadní problémy 

v rozhodčím řízení. Strany sporu se totiž mohou pokoušet hledat spíše takového 

rozhodce, který bude spor rozhodovat v jejich zájmu, místo aby hledaly rozhodce 

splňujícího výše uvedené charakteristiky. Takový postup je však nejen v rozporu se 

základním účelem rozhodčího řízení, kterým je nalezení řešení sporu nezávislou a 

nestrannou osobou, která je k tomu dostatečně kvalifikovaná, ale především poškozuje 

důvěryhodnost a prestiž rozhodčího řízení jako takového. 

 Poškození důvěryhodnosti rozhodčího řízení má také významný společenský 

dopad. To pak vede k dalším snahám o regulaci rozhodčího řízení. Příkladem takové 

regulace je takzvaná spotřebitelská euronovela zákona o rozhodčím řízení. 
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 Cílem této práce, jak je uvedeno v úvodu, je analýza postavení rozhodce 

v českém právním řádu a pozice jednotlivých institutů v širším právním kontextu 

s přihlédnutím k rozhodovací praxi soudů. Dále je zde pojednáno o hlavních rozdílech 

v požadavcích na osobu rozhodce ve spotřebitelských sporech. 

 Tyto cíle jsou naplňovány analýzou jednotlivých charakteristik rozhodce, které 

jsou vyžadovány zákonem. Podrobně je zde prozkoumána i rozhodovací praxe soudů. 

Dále je pozornost zaměřena na důsledky, které nesplnění těchto podmínek přináší. Tyto 

podmínky mohou být rozděleny do několika skupin, které mají určitá specifika. Dále 

jsem se zaměřil na způsob a postup při ustanovování rozhodce a zbavování rozhodce 

jeho funkce. V této části jsem se snažil propojit jednotlivé poznatky o požadavcích na 

rozhodce s funkčním postupem při jeho ustanovování a zbavování funkce. 

 Dále je pozornost věnována zvláštní úpravě vztahující se k cizincům. Uvedl 

jsem hlavní rozdíly mezi obecnou rozhodcovskou způsobilostí a rozhodcovskou 

způsobilostí cizinců. 

 S ohledem na speciální úpravu pro rozhodce ve spotřebitelských sporech jsem se 

soustředil na hlavní znaky této úpravy, její původ a důvody. Dále jsem podrobně 

analyzoval instituty, které jsou užity pro zaručení a vynucení ochrany spotřebitele. 

Zvláštní pozornost jsem věnoval seznamu rozhodců vedenému Ministerstvem 

spravedlnosti. 

 V poslední části jsem se potom věnoval nové úpravě účinné od 1.1.2014, kterou 

přinesl nový zákon o mezinárodním právu soukromém, jenž je součástí procesu 

rekodifikace soukromého práva. V této nové úpravě jsou obsaženy zjevné 

nedokonalosti, se kterými bude potřeba se vyrovnat, pokud je zákonodárce neodstraní. 
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