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Seznam zkratek 
 

ADR  

Alternativní řešení sporů (Alternative Dispute Resolution ) 

Bruselská úmluva 

Úmluva o pravomoci soudů, uznání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech z 27. 

září 1968  

CPC  

Švýcarský občanský soudní řád z 19. prosince 2008 (Code de procédure civile du 19 décembre 

2008)  

Evropská úmluva 

 Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži z 21. dubna 1961 

ICC  

Mezinárodní obchodní komora se sídlem v Paříži (International Chamber of Commerce) 

ICSID 

Mezinárodní středisko pro řešení investičních sporů (International Centre for Settlement of 

Investment Disputes) 

Konkordát  

Mezikantonální konkordát o rozhodčím řízení z 27. března 1969 (Concordat sur l’arbitrage du 27 

mars 1969)  

LDIP  

Švýcarský federální zákon o mezinárodním právu soukromém z 18. prosince 1987 (Loi fédérale sur 

le droit international privé du 18 décembre 1987) 

Luganská úmluva 

Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních 

věcech z 30. října 2007 

Moskevská úmluva 

Úmluva o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické 

spolupráce v rozhodčím řízení z 26. května 1972 

Nařízení Brusel I 

Nařízení Rady (ES) č. 44/2001  o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí 

v občanských a obchodních věcech z 22. prosince 2000 
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Newyorská úmluva  

Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z 10. června 1958  

Panamská úmluva 

 Meziamerická úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži z roku 30. ledna 1975 

Pravidla/Švýcarská pravidla 

 Řád Rozhodčí instituce Švýcarských obchodních komor účinný od 1. 6. 2012 

 (pokud z textu nevyplývá jinak) 

Pravidla UNCITRAL 

 Rozhodčí pravidla Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo z 15. prosince 1976 

RSHAK  

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

Řád 

Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR účinný od 1. 7. 2012 

(pokud z textu nevyplývá jinak) 

SCAI  

Rozhodčí instituce švýcarských obchodních komor (Swiss Chambers‘ Arbitration Institution) 

TAS   

Rozhodčí soud pro sport se sídlem v Lausanne (Tribunal arbitral du sport) 

UNCITRAL  

Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo  

Vzorový zákon UNCITRAL 

 Vzorový zákon Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo o mezinárodní obchodní arbitráži 

z 21. června 1985   

Washingtonská úmluva 

Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států z 18. března 1965 

ZRŘ   

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

Ženevský protokol 

Protokol o doložkách o rozsudím z 24. září 1923 

Ženevská úmluva 

Úmluva o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků z 26. září 1927 
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Institucionální rozhodčí řízení 

 

Úvod 

K volbě tématu diplomové práce mne přivedl roční studijní pobyt na právnické 

fakultě ve švýcarském městě Lausanne, který ve mně díky lekcím práva rozhodčího 

řízení u prof. Bonomiho a lekcím mediace vzbudil velký zájem o mimosoudní způsoby 

řešení sporů a rozhodčí řízení obzvlášť. Švýcarsko si zakládá na své popularitě 

neutrálního místa pro řešení sporů a je známo svou tradiční širokou podporou 

rozhodčího řízení, která je považována i za součást vládní politiky.
1
 Podpora rozhodčího 

řízení a vytváření tzv. „arbitration friendly“ prostředí je totiž obecně považována za 

indikátor právních podmínek v dané zemi, a tak výběr určitého státu jako místa 

rozhodčího řízení je výrazem důvěry v takový stát, jeho procesní systém a 

infrastrukturu.
2
 K postavení Švýcarska jako jednoho z nejpreferovanějších míst pro 

mezinárodní rozhodčí řízení přispěla i dlouhodobá politická neutralita státu, výhodné 

geografické umístění v centru Evropy, jakož i liberální postoj k jiným hodnotám.
3
 

Přestože jsou za centra švýcarského obchodu obecně považována města Curych a 

Ženeva, hrálo a stále hraje významnou roli v rozvoji rozhodčího řízení ve Švýcarsku i 

ve světě také Lausanne (Kanton Vaud). Z tamějších osobností, které k tomu značnou 

měrou přispěly, lze zmínit například Andrého Panchauda, mimo jiné dlouholetého člena 

i prezidenta švýcarského nejvyššího soudu a člena haagského Stálého rozhodčího 

soudu.
4
 Ten svou činností rovněž významně přispěl k vytvoření Mezikantonálního 

konkordátu z roku 1969, jenž sehrál ve vývoji rozhodčího řízení klíčovou úlohu.
5
 

Z Lausanne pochází také řada renomovaných rozhodců a autorů publikací o rozhodčím 

řízení jako např. Claude Reymond či Jean-François Poudret. Z institucí je pak nutné 

                                                 
1
  BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, 

cviii, s. 12772190. ISBN 978-80-7400-096-6 (VáZ.), str. 252 
2
 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2012, c, 1672 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-807-1793-427.,str.2 
3
 Why arbitration in Switzerland?. ASA - Swiss Arbitration Association [online]. [cit. 2011-8-28]. Dostupné z: 

http://www.arbitration-ch.org/pages/en/arbitration-in-switzerland/index.html 
4
 http://www.bger.ch/judge-federal?objectId=9166 

5
 BESSON,Sébastien in Arbitrage interne et international: acts du colloque de Lausanne du 2 octobre 2009. Genève: 

Librairie Droz, 2010. ISBN 978-260-0007-795 

http://www.bger.ch/judge-federal?objectId=9166
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zmínit především Rozhodčí soud pro sport (TAS), díky kterému Lausanne předběhlo 

Ženevu a Curych v počtu arbitráží.
6
  

Rozhodčí řízení má dlouhou historii i na území  České republiky. Největší 

rozmach zde však zaznamenává až v posledních letech. Potvrzují to odhady 

Ministerstva spravedlnosti ČR, které předpokládají, že je v České republice řešeno 

prostřednictvím rozhodčího řízení až 100 tisíc sporů ročně.
7
 Podle téhož odhadu však 

představují až dvě třetiny z tohoto počtu tzv. spotřebitelské spory. Bohužel řada excesů 

právě v rozhodování spotřebitelských sporů přitom vedla i kvůli značné medializaci k 

negativnímu nahlížení české veřejnosti na rozhodčí řízení jako celek.
8
 Česká republika 

proto nedávno zavedla do svého právního řádu několik prvků, které mají za cíl posílit 

ochranu spotřebitele, minimalizovat možnost zneužití institutu rozhodčího řízení a tím 

umožnit nápravu jeho reputace u české veřejnosti.
9
   

S ohledem na výše uvedené jsem se rozhodl tuto diplomovou práci obsahově 

zaměřit na posouzení české a švýcarské právní úpravy rozhodčího řízení, jakož i na 

představení dvou místních rozhodčích institucí. První z nich je český Rozhodčí soud při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, který je v 

současnosti jediným českým stálým rozhodčím soudem s neomezenou působností. 

Druhou představovanou institucí je Rozhodčí instituce švýcarských obchodních komor, 

která od roku 2012 umožňuje konání rozhodčího řízení pod novou organizační 

strukturou a podle nových rozhodčích pravidel. V neposlední řadě je diplomová práce 

věnována charakteristice a srovnání hlavních stádií rozhodčího řízení podle aktuálních 

rozhodčích pravidel obou zmíněných institucí. 

Cílem práce je zejména upozornit na významné společné i rozdílné prvky v právní 

úpravě, jakož i v rozhodčích pravidlech zmíněných institucí, a vyzdvihnout jejich 

pozitiva a negativa. Metodika vypracování diplomové práce spočívá zejména na 

deskriptivním, právně komparativním a analytickém přístupu k vybrané problematice. 

Pokud jde o strukturu diplomové práce, v první kapitole se zabývám obecnou 

charakteristikou rozhodčího řízení, popisem jeho výhod a nevýhod a jeho členění. Závěr 

                                                 
6
 BESSON,Sébastien in Arbitrage interne et international: acts du colloque de Lausanne du 2 octobre 2009. Genève: 

Librairie Droz, 2010. ISBN 978-260-0007-795, viz také např. Statistika TAS a Statistika Ženevské obchodní komory 
7
 viz Důvodová zpráva k zákonu č. 19/2012 Sb.; Bělohlávek dokonce uvádí jako minimální rozsah počtu sporů na úrovni 

130 – 150 tisíc ročně in BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: komentář. 

2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, c, 1672 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-807-1793-427.,str.1 
8
 např. Pozor na smlouvy o úvěru. Přehlédnete-li jeden bod, máte zaděláno na velké problémy. In: Finance.Idnes.cz[online]. 

2008 [cit. 2012-11-01]. Dostupné z: http://finance.idnes.cz/pozor-na-smlouvy-o-uveru-prehlednete-li-jeden-bod-mate-

zadelano-na-velke-problemy-g1r-/uver.aspx?c=A080514_151027_uver_jjj 
9
 např. přijetí novely zákona o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů zákonem č. 19/2012 Sb. 

http://www.tas-cas.org/d2wfiles/document/436/5048/0/stat2010.pdf
http://www.ccig.ch/Portals/0/ContentPDF/Arbitrage_chiffres.pdf


3 

 

první kapitoly je věnován mediaci, konciliaci a dalším mimosoudním způsobům řešení 

sporů. V druhé kapitole se zabývám komparací právní úpravy v České republice a 

Švýcarsku a rozborem podmínek konání rozhodčího řízení v těchto zemích. Třetí 

kapitola představuje vývoj a současné postavení dvou zmíněných rozhodčích institucí. 

Závěrečná kapitola je zaměřena na rozbor a porovnání jejich rozhodčích pravidel. 

Stranou jsou z velké části ponechány otázky rozhodného práva – tradiční oblast 

mezinárodního práva soukromého – neboť rozsah této práce neumožňuje dostačujícím 

způsobem obsáhnout takto komplexní problematiku.  

1. Rozhodčí řízení a alternativní způsoby řešení sporů  

V obchodních i jiných právních vztazích běžně dochází ke vzniku sporů. 

Způsobů, kterými mohou být takové spory řešeny, existuje několik.  Nejefektivnějším a 

také nejméně finančně náročným způsobem řešení sporů je vzájemné jednání 

samotných stran s cílem uzavření oboustranně přijatelné dohody. V případě, že strany 

spor touto cestou nevyřeší či ho zcela odmítnout řešit, mohou se obrátit na třetí 

nezávislou osobu či instituci. Tato osoba či instituce muže v dané věci stranám buď 

pomáhat při hledání východiska z jejich sporu, nebo v dané věci vydat právně závazné a 

vykonatelné rozhodnutí.
10

 V teorii a praxi se metody, kdy třetí osoby závazně o sporu 

nerozhodují a pouze napomáhají svými schopnostmi k ukončení sporu, souhrnně 

označují za „alternativní způsoby řešení sporů“. Nejčastěji mezi ně bývá zařazována 

zejména mediace a konciliace, expertiza nebo tzv. mini-trial. Naopak vydání právně 

závazného a vykonatelného rozhodnutí třetí osobou je charakteristickým a odlišujícím 

znakem řešení sporů v soudním řízení a řízení rozhodčím.  

1.1. Rozhodčí řízení 

Rozhodčí řízení neboli arbitráž
11

  je institutem, který se objevil mnohem dříve než 

státní soudnictví. V různých formách existovalo již v primitivních kmenových 

společnostech, ve starověkém právu řeckém a římském, jakož i během středověku.
12

 

Impulsem pro jeho opravdový rozmach však byl až rozvoj mezinárodního obchodu na 

                                                 
10

 RŮŽIČKA, Květoslav. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. 2. rozš. vyd. Aleš Čeněk, 2005, 254 s. ISBN 80-868-9843-1., str. 13 
11

 z franc. arbitrage;  oba termíny se v odborné literatuře a praxi používají promiscue; viz např. LISSE, Luděk. Zákon o 

rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. Praha: Linde, 2012, 920 s. ISBN 978-807-2018-741, str. 20.  
12

 viz např. RŮŽIČKA, Květoslav. Mezinárodní obchodní arbitráž. 1.vyd. Praha: Prospektrum,1997,163 s.ISBN 80-717-

5051-4., str. 18-20 
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počátku 18. století a s ním spojená poptávka po rychlém a odborném řešení sporů 

způsobem, který by minimalizoval rizika spojená s rozhodováním státních orgánů.
13

 

V tomto období se rovněž postupně začala rozvíjet institucionalizovaná forma 

rozhodčího řízení. Zpočátku pod dohledem lodních či burzovních organizací a 

obchodních komor, později ve formě speciálních institucí, které se zabývaly výhradně 

rozhodováním sporů.
14

 Nejužívanější formou řešení sporů v mezinárodním obchodním 

styku se však rozhodčí řízení stává teprve ve druhé polovině dvacátého století.
15

  

1.1.1. Charakteristika rozhodčího řízení 

V současné době neexistuje jednotná a všeobecně přijímaná definice rozhodčího 

řízení. Pokud však vyjdeme z jeho základních znaků, můžeme rozhodčí řízení stručně 

vymezit jako smluvený způsob soukromoprávního řešení sporů osobami, které si strany 

vybraly a pověřily definitivně rozhodnout jejich již existující či v budoucnu vzniklý 

spor namísto (obecných) státních soudů.
16

  

Z výše uvedeného vyplývá, že rozhodčí řízení je v prvé řadě stranami smluveným 

způsobem řešení sporů, je tedy založeno na dohodě (souhlasu) stran. Uzavření rozhodčí 

smlouvy, která je projevem souhlasu obou stran, je nezbytným předpokladem konání 

rozhodčího řízení.
17

 Odlišný charakter mají řízení, kde je založena pravomoc rozhodců 

přímo na vnitrostátních právních předpisech či mezinárodních úmluvách i bez uzavření 

rozhodčí smlouvy. To v současné době připouštějí například dvoustranné mezinárodní 

smlouvy o podpoře a ochraně investic nebo mnohostranná Úmluva o řešení sporů 

z investic mezi státy a občany druhých států z roku 1965 pro spory z mezinárodních 

investic (Washingtonská úmluva).
18

 

 Druhým charakteristickým znakem rozhodčího řízení je rozhodování 

prostřednictvím osob soukromého práva (rozhodců či stálých rozhodčích institucí), 

které jsou vybírány přímo nebo nepřímo samotnými stranami sporu. Jejich postavení je 

                                                 
13

 Vazba na určitý stát a jeho orgány může zvýhodňovat jednu ze stran, vytvářet pochybnosti o nestrannosti řízení nebo 

bránit uznání účinků rozhodnutí na území jiného státu. Požadavek na osobu rozhodující nezávisle na státu je o to více 

žádoucí v případě transakcí, kde jednou ze stran je sám stát či obchodní společnost, ve které má stát podíl. 
14

 BÜHRING-UHLE, Christian, Lars KIRCHHOFF a Gabriele SCHERER. Arbitration and mediation in international 

business. 2nd ed. Frederick, MD: Sold and distributed in North, Central, and South America by Aspen Publishers, c2006, 

309 s. ISBN 90-411-2256-7., str. 40 
15

 KUČERA,Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA.Právo mezinárodního obchodu. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2008, 407 s. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-807-3801-083., str. 347 
16

 RIGOZZI, Antonio a Gabrielle KAUFMANN-KOHLER. Arbitrage international: droit et pratique à la lumière de la 

LDIP. Berne: Editions Weblaw [u.a.], 2006. ISBN 978-390-5742-053., str. 4 
17

 blíže k této problematice viz kapitola 2.4.2 
18

 RŮŽIČKA, Květoslav. Je rozhodčí smlouva základem rozhodčího řízení?. Bulletin advokacie. 2005, roč. 35, č. 10, s. 52. 
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nezávislé na státu, nejsou nadány veřejnou mocí a jejich impérium se odvíjí od dohody 

stran. V určitých případech proto právní řády předpokládají pomocnou roli obecných 

soudů, která zajistí efektivitu a funkčnost rozhodčího řízení. Navzdory použití 

zavádějícího termínu „arbitr“ je nutné od rozhodců a rozhodčího řízení odlišovat 

postavení a činnost finančního arbitra podle českého zákona č. 229/2002 Sb., o 

finančním arbitrovi, který je správním orgánem.
19

 

Dalším a zásadním znakem rozhodčího řízení je definitivní povaha meritorního 

rozhodnutí -  rozhodčího nálezu. Jakmile je rozhodčí nález vydán, je zásadně konečný, 

nezměnitelný a pro strany závazný. Odvolání k jinému orgánu či jiné opravné 

prostředky jsou zcela výjimečnou záležitostí, nicméně nikoliv vyloučenou.
20

 Strany se 

nicméně mohou domáhat zrušení rozhodčího nálezu obecným soudem v případě 

závažných vad týkajících se rozhodčí smlouvy, samotného rozhodčího řízení či 

rozhodčího nálezu.
21,22

 

Podstatou rozhodčího řízení je rovněž nahrazení příslušnosti obecných soudů, a to 

při zachování právních důsledků soudního rozhodnutí, zejm. překážky věci rozhodnuté 

a vykonatelnosti.
23

 Jakmile je uzavřena rozhodčí smlouva, dochází k derogaci jurisdikce 

obecného soudu a každá ze stran může v případě podání žaloby k obecnému soudu 

vznést námitku nedostatku jeho pravomoci.
24

 

1.1.2. Výhody a nevýhody rozhodčího řízení 

Moderní rozhodčí řízení je charakteristické poskytnutím širokého prostoru pro 

uplatnění vlastní vůle jak stranám, tak i rozhodcům.
25

 Výhody rozhodčího řízení proto 

bezprostředně souvisejí především s principem široké autonomie vůle.  

Promítnutí tohoto principu do právní úpravy činí rozhodčí řízení méně formální a 

flexibilnější oproti soudnímu řízení, neboť, až na výjimky související s principem 

rovnosti stran, právem na spravedlivý proces apod., stranám umožňuje zcela libovolně 

dohodnout organizaci a postup řízení. To se týká například určení způsobu jmenování 

                                                 
19

 Na jeho činnost se subsidiárně použije správní řád, nikoliv občanský soudní řád; finanční arbitr je navíc příslušný k řešení 

jen velmi omezené skupiny sporů – viz § 1 zákona č. 229/2002 Sb.;  
20

 Např. podle § 27 ZRŘ se strany mohou dohodnout, že rozhodčí nález může být k žádosti některé z nich nebo obou 

přezkoumán jinými rozhodci. 
21

 RŮŽIČKA, Květoslav. Mezinárodní obchodní arbitráž. 1.vyd. Praha: Prospektrum,1997,163 s.ISBN 80-717-5051-4.,s.38 
22

 Taxativní výčet důvodů, pro které je možné rozhodčí nález zrušit, obsahuje např.§ 31 ZRŘ 
23

 KNOEPFLER, François, Philippe SCHWEIZER a Simon OTHENIN-GIRARD. Droit international privé suisse. 3. éd. 

Berne: Stæmpfli, 2005. ISBN 37-272-2340-5., str. 439 
24

 RŮŽIČKA, Květoslav. Je rozhodčí smlouva základem rozhodčího řízení?. Bulletin advokacie. 2005, roč. 35, č. 10, s. 52. 
25

 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2., aktualiz. a rozš. vyd. 

Praha: ASPI, 2008, 386 s. ISBN 978-80-7357-324-9 (VáZ.).,str.61 
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rozhodců a jejich počtu, způsobu doručování dokumentů, stanovení procesních lhůt, 

obstarávání důkazů, volby místa jednání, možnosti rozhodování podle zvoleného práva 

či zásad spravedlnosti (ekvity) a úpravy mnoho dalších aspektů řízení. 

Autonomie vůle se rovněž promítá do možnosti vybrat osoby rozhodců, kteří spor 

projednají a rozhodnou.
26

 Strany si tak mohou si zvolit specialisty v oboru, kteří věc 

projednají podstatně kvalifikovaněji než soudci obecných soudů. Mohou si rovněž 

vybrat rozhodce podle jejich jazykových dovedností, celé řízení tak může proběhnout 

rychleji a odpadnou rovněž dodatečné náklady na tlumočníky a překladatele. Při výběru 

rozhodců s odlišnou národností může být také stranám lépe garantována nestrannost 

řízení. Řada státních soudů rovněž nemá možnost prošetření většího množství složitých 

a velmi odborných událostí, vyslechnutí bezpočtu znalců či svědků a jen stěží aplikuje 

jemu neznámé cizí právo.
27

  

Ve většině případů bývá rozhodčí řízení také rychlejší než řízení soudní. Je to 

dáno zejména tím, že rozhodčí řízení je, pokud se strany nedohodnou jinak, zásadně 

jednoinstanční. Odvolání či jiný přezkum jsou situací zcela výjimečnou. Ke zrychlení 

řízení rovněž přispívá stanovení lhůty pro vydání rozhodčího nálezu u některých stálých 

rozhodčích institucí či možnost konání tzv. urychleného rozhodčího řízení.
28

 Lze rovněž 

konstatovat, že rozhodčí řízení je v zásadě rychlejší než řízení soudní i kvůli 

dlouhodobé přetíženosti českých soudů. Přestože jde financování rozhodčího řízení 

zcela k tíži stran, může být právě díky rychlosti řízení tato forma řešení sporů ve 

výsledku pro strany méně nákladná. 

Další výhodou je důvěrnost a neveřejnost celého řízení, neboť strany mají 

zpravidla zájem na zachování obchodního tajemství, důvěrných obchodních informací 

nebo své reputace.
29

 Rozhodci jsou zpravidla ze zákona povinni zachovávat mlčenlivost 

o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem jejich funkce. Strany se 

                                                 
26

 Tato volba může být částečně omezena povinností výběru z listiny rozhodců vedené rozhodčí institucí. Výhodou tohoto 

požadavku a důvodem jeho zavedení je určitá pojistka, že spor rozhodne kvalifikovaný rozhodce. Omezení může vyplývat 

také ze zákona, který může např. ukládat povinnost výběru rozhodce ze seznamu vedeného orgánem státní správy (např. 

Ministerstvem spravedlnosti, pokud jde o spotřebitelské spory). 
27

 KAUFMANN-KOHLER, Gabrielle a Antonio RIGOZZI. Arbitrage international: droit et pratique à la lumière de la 

LDIP. 2e éd. revue et augm. Berne: Weblaw, 2010. ISBN 978-390-5742-626., str. 10 
28

 RŮŽIČKA, Květoslav. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. 2. rozš. vyd. Aleš Čeněk, 2005, 254 s. ISBN 80-868-9843-1.,str.27 
29

 RŮŽIČKA, Květoslav. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. 2. rozš. vyd. Aleš Čeněk, 2005, 254 s. ISBN 80-868-9843-1.,str.27 
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pak obvykle přímo či nepřímo zavazují zachovávat důvěrnost všech s řízením 

souvisejících materiálů, jakož i samotných nálezů.
30

  

Vzhledem k neexistenci globální mezinárodní úmluvy o uznání a výkonu 

rozhodnutí obecných soudů, je nespornou výhodou rozhodčího řízení rovněž existence 

Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z 10. června 1958 (tzv. Newyorská 

úmluva), která zaručuje uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů v dnes již 147 

smluvních státech.
31

 

Seznam výhod rozhodčího řízení lze rovněž doplnit o předvídatelnost fóra 

v mezinárodních sporech, ačkoliv na území Evropské unie je tato výhoda oslabena 

existencí nařízení Brusel I, které upravuje příslušnost obecných soudů a uznávání a 

výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
32

   

Rozhodčí řízení má nicméně i řadu podstatných nevýhod. Ať oproti alternativním 

způsobům řešení sporu, tak i státnímu soudnictví. Jak jsem již uváděl výše, rozhodce 

vykonává svoji činnost vždy jako soukromá osoba. Z tohoto důvodu nikdy nemůže 

vystupovat jako státní orgán (soudce) a mít jeho atributy, tzn., nemůže donutit strany, 

svědky nebo znalce, aby se dostavili k ústnímu jednání či něco předložili v případě, že 

tak neučiní dobrovolně.
33

 Problémem je i nařízení předběžných opatření, která mohou 

být vykonána bez pomoci obecného soudu jen v případě dobrovolného splnění.
34

 

Zásadní nevýhoda je spatřována i v odlišném přístupu jednotlivých právních úprav 

k tzv. arbitrabilitě sporu (viz kapitola 2.4).
35

  Problém tak může nastat v případě, že spor 

je arbitrabilní v místě konání řízení, zatímco v místě potřebného výkonu rozhodčího 

nálezu nikoliv. V rozhodčím řízení rovněž není zpravidla garantována dostatečná 

kvalifikace rozhodce k projednávání sporu, zatímco soudcem obecných soudů může být 

jen osoba právně vzdělaná, a jejíž zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude 

svou funkci řádně zastávat.
36

 Výhodou alternativních metod řešení sporů oproti 

rozhodčímu řízení je pak větší šance na získání vyvážené dohody („win-win“) při 

zachování dobrých vztahů mezi stranami, vyšší stupeň kontroly nad procesem (mohou 

                                                 
30

 Např. čl. 44 Pravidel Rozhodčí instituce švýcarských obchodních komor 
31

 stav k listopadu 2012 
32

 resp. tzv. Bruselskou, příp. Luganskou úmluvou v případě Švýcarska 
33

RŮŽIČKA, Květoslav.Mezinárodní obchodní arbitráž.1.vyd.,Praha:Prospektrum,1997,163 s.,ISBN 80-717-5051-4.,str. 31  
34

 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2., aktualiz. a rozš. vyd. 

Praha: ASPI, 2008, 386 s. ISBN 978-80-7357-324-9 (VáZ.).,str. 63 
35

 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2., aktualiz. a rozš. vyd. 

Praha: ASPI, 2008, 386 s. ISBN 978-80-7357-324-9 (VáZ.).,str. 63 
36

 § 60 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích 
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od něj kdykoliv odstoupit) a v neposlední řadě také časová i ekonomická úspora, pokud 

se spor podaří vyřešit. 

Přestože se v odborné literatuře především zmiňují výhody, které rozhodčí řízení 

nabízí, je s ohledem na výše uvedené zcela zřejmé, že v určitých případech nemusí jít o 

nejvhodnější prostředek k řešení konkrétního sporu. Proto by měly strany před 

uzavřením rozhodčí smlouvy důkladně zvážit, zda je pro ně rozhodčí řízení správnou 

volbou. 

1.1.3. Druhy rozhodčího řízení 

Rozhodčí řízení se obecně dělí na dva základní typy, a to na tzv. rozhodčí řízení 

ad hoc a na rozhodčí řízení institucionální. Oba tyto typy mají společné to, že vycházejí 

z již zmíněného principu autonomie vůle stran. Odlišují se však od sebe způsobem, 

jakým strany této autonomie využijí, ale také v jaké míře této autonomie mohou využít. 

Pokud se strany rozhodou pro vlastní úpravu pravidel řízení a dohodnou se na 

projednání sporu rozhodcem (rozhodci), kterého si přímo nebo nepřímo vyberou, aniž 

by přitom spor svěřily některé z rozhodčích institucí a jejím pravidlům, mluvíme o tzv. 

rozhodčím řízení ad hoc.
37

 I v tomto případě se nicméně strany mohou opřít o již 

existující a osvědčená rozhodčí pravidla. Celosvětově nejznámějšími pravidly pro řízení 

ad hoc jsou Rozhodčí pravidla Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo 

(UNCITRAL) z 15. prosince 1976 (revidovaná 25. června 2010), která v mnoha 

směrech úspěšně harmonizovala principy a metody různých právních systémů.
38

 

Přestože účelem těchto pravidel bylo sjednotit procedurální pravidla pouze pro rozhodčí 

řízení ad hoc, využila je i řada rozhodčích institucí k vytvoření vlastních pravidel.
39

 

Mezi základní výhody rozhodčího řízení ad hoc patří zejména vyšší stupeň 

kontroly nad řízením, flexibility při úpravě nejrůznějších aspektů rozhodčího řízení 

umožňující reflektovat veškerá specifika daného případu, jakož i úspora poplatků a lhůt 

spojených s řízením institucionálním.
40

 Dále může být rozhodčí řízení ad hoc nutným 

kompromisem v případě, že se strany neshodnou na rozhodčí instituci. Rozhodčí řízení 

ad hoc je také považováno za důvěrnější, jelikož je v něm zapojeno zpravidla méně lidí 

                                                 
37

 Možnost vlastní úpravy pravidel je vždy limitována příslušným právním řádem. 
38

 BERGER, Bernhard a Franz KELLERHALS. International and domestic arbitration in Switzerland. 2nd ed. updated and 

reviewed. Berne: Stämpfli, 2010. ISBN 978-372-7214-844. str. 4 
39

 To je případ i Rozhodčích pravidel Švýcarských obchodních komor z roku 2004  
40

 BÜHRING-UHLE, Christian. Arbitration and mediation in international business: designing procedures for effective 

conflict management. Boston: Kluwer Law International, c1996, xxiv, 546 p. ISBN 90-411-0242-6., str. 38 
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než v řízení institucionálním. Nicméně tato výhoda by neměla být přeceňována, jelikož 

porušení důvěrnosti je ve většině případů způsobeno samotnými stranami, nikoliv 

rozhodčí institucí.
41

 Mezi nevýhody rozhodčího řízení ad hoc se naopak zařazuje 

zejména vysoký stupeň závislosti řízení na spolupráci stran a neexistence 

administrativního zázemí. Průběh řízení je také pro strany mnohem méně předvídatelný, 

neboť se nemohou spolehnout na ustálenou rozhodovací praxi, která je typická pro 

významné rozhodčí instituce. Velké riziko představuje možnost zhroucení procesu kvůli 

nepředvídaným událostem, jejichž řešení strany nepředvídaly a v průběhu řízení již 

nemají vůli se jakkoliv dohodnout. Tento typ řízení proto není vhodný v případech stran 

nemajících zkušenosti s rozhodčím řízením a tam, kde jsou méně zkušení rozhodci.
42

  

Ne vždy však strany plně využívají širokého prostoru pro vlastní úpravu řízení a 

spolehnou se na služby poskytované rozhodčími institucemi, které k rozhodování sporů 

využívají vlastních rozhodčích pravidel (řádů) a disponují potřebným administrativním 

zázemím.
43

 V takovém případě mluvíme o tzv. institucionálním rozhodčím řízení. 

Rozhodčí instituce, nejčastěji nazývané rozhodčí soudy, instituty či střediska, často 

existují při některé z obchodních komor či jiné odborné organizaci a nabízejí vedle 

samotného rozhodčího řízení i mediaci či jiné (alternativní) způsoby řešení sporů. Mezi 

celosvětově nejznámější rozhodčí instituce patří Rozhodčí soud Mezinárodní obchodní 

komory se sídlem v Paříži (ICC), Londýnský mezinárodní rozhodčí soud (LCIA) či 

Rozhodčí institut Stockholmské obchodní komory (SCC). Samotný průběh 

institucionálního rozhodčího řízení se odehrává v mezích daných příslušnou právní 

úpravou a v souladu s rozhodčími řády dané instituce. Největší výhodou 

institucionálního rozhodčího řízení je právě existence osvědčených rozhodčích řádů.  

Strany tak nemusejí uzavírat zvláštní dohody o postupu při řešení sporů a po vzniku 

sporu v otázkách opomenutých složitě hledat kompromis, když v té době již často 

dohoda není možná.
44

 Rozhodčí řády pamatují i na méně časté situace, které by jinak 

mohly vést ke zhroucení celého řízení.
45

 Prestižní rozhodčí instituce rovněž posilují 

                                                 
41

 GIRSBERGER, Daniel, Nathalie VOSER a Simone FUCHS. International arbitration in Switzerland. Zurich: Schulthess, 

2008, 375 s. ISBN 37-255-5693-8. str. 14  
42

 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2., aktualiz. a rozš. vyd. 

Praha: ASPI, 2008, 386 s. ISBN 978-80-7357-324-9 (VáZ.).,str.69 
43

 A to zejména v oblasti mezinárodního obchodního styku, viz např. RŮŽIČKA, Květoslav. Mezinárodní obchodní 

arbitráž. 1.vyd. Praha: Prospektrum,1997,163 s.ISBN 80-717-5051-4., str. 22 
44

 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2012, c, 1672 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-807-1793-427., str. 454  
45

 Takovou situací může být například úmrtí jediného rozhodce v řízení ad hoc, kdy v rozhodčí smlouvě není pro takový 

případ pamatováno na možnost jmenování jiného rozhodce. 
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důvěryhodnost rozhodčího nálezu a zvyšují tak šance pro dobrovolné splnění uložené 

povinnosti.
46

 Další výhodou je dostupnost administrativního zázemí a personálu, který 

se postará například o jmenování kvalifikovaných rozhodců. V takových případech 

zkušený a specializovaný personál rozhodčí instituce poskytne lepší služby než stranami 

pověřený obecný soud, který nemá s takovými záležitostmi obvykle žádné zkušenosti a 

často ani institucionální zdroje (např. seznam rozhodců).
47

 Institucionální pravidla 

rovněž mohou ukládat přezkum návrhů rozhodčích nálezů orgány dané instituce před 

jejich definitivním vydáním. V rámci přezkumu se instituce může vyjádřit k formě 

nálezu, upozornit rozhodce na podstatné věcné body či vyčíslení a rozdělení nákladů.
48

 

Účelem tohoto přezkumu nicméně není posuzovat meritum věci či jinak zasahovat do 

výsledku řízení. Rozhodčí pravidla výše zmíněných institucí přitom vykazují jasnou 

tendenci k mezinárodní standardizaci těchto pravidel.
49

 Nevýhodou institucionálního 

rozhodčího řízení je zejména povinnost uhradit rozhodčí instituci poplatky za její 

služby, což může řízení významně prodražit. Např. dle sazebníku poplatků Rozhodčí 

instituce švýcarských obchodních komor (SCAI) je třeba při podání žaloby uhradit 

nevratný registrační poplatek ve výši od 4.500 CHF do 8.000 CHF, a to dle částky, jež 

je předmětem sporu.
50

 Vedle registračního poplatku se rovněž hradí administrativní 

náklady, a to až do výše 50.000 CHF. Za určitých podmínek však mohou být 

administrativní náklady účtovány ve snížené částce.
51

 Nevýhodu může představovat 

také určitá rigidnost procesu a nutnost dodržovat lhůty, jež mohou být zpravidla 

institucí dále prodlužovány.
52

 

Další možným dělením rozhodčího řízení je dělení na řízení vnitrostátní a 

mezinárodní. Na tomto místě ponechávám stranou rozbor konkrétních rozlišujících 

kritérií a pouze uvedu, že toto dělení může mít vliv na určení právního předpisu, příp. 

rozhodčího řádu, kterým se bude rozhodčí řízení řídit.
53

  

                                                 
46

 BÜHRING-UHLE, Christian, Lars KIRCHHOFF a Gabriele SCHERER. Arbitration and mediation in international 

business. 2nd ed. Frederick, MD: Sold and distributed in North, Central, and South America by Aspen Publishers, c2006, 

309 s. ISBN 90-411-2256-7., str. 46 
47

 BORN, Gary. International arbitration: cases and materials. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2011, 1263 s. ISBN 

978-904-1134-585., str. 66 
48

 např. čl. 33 Pravidel Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC) 
49

 BERGER, Bernhard a Franz KELLERHALS. International and domestic arbitration in Switzerland. 2nd ed. updated and 

reviewed. Berne: Stämpfli, 2010. ISBN 978-372-7214-844.str. 3 
50

 Pokud není částka, která je předmětem sporu, vyjádřena, činí registrační poplatek 6.000 CHF. 
51

 např. při zastavení řízení bez vydání nálezu - Příloha B Rozhodčích pravidel SCAI 
52

 např. čl. 2 odst. 3 Rozhodčích pravidel SCAI 
53

 viz kapitola 2 a 3.1 
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Rozhodčí řízení můžeme rovněž dělit na fakultativní a obligatorní.  O rozhodčím 

řízení fakultativním (dobrovolném) hovoříme tehdy, je-li k jeho zahájení potřebné 

uzavřít rozhodčí smlouvu v jakékoliv její podobě.
54

 Většina rozhodčích řízení spadá do 

této kategorie. O rozhodčím řízení obligatorním pak hovoříme tehdy, jestliže k jeho 

zahájení není potřebné žádnou rozhodčí smlouvu uzavírat, ale na základě ustanovení 

mezinárodní smlouvy nebo vnitrostátního předpisu stačí podat žalobu u příslušného 

rozhodčího soudu.
55

 Ve Švýcarsku se můžeme setkat s obligatorním rozhodčím řízením 

v oblasti řešení sporů mezi poskytovateli péče a pojistiteli podle zákona o 

nemocenském pojištění.
56 

Pro řešení tohoto druhu sporů jsou na kantonální úrovni 

vytvořeny zvláštní rozhodčí senáty, a to zpravidla při kantonálních soudech sociálního 

pojištění, které jsou ze zákona příslušné k rozhodování těchto sporů v prvním stupni.
57

 

Složení rozhodčího senátu a pravidla řízení určují prováděcími zákony samostatně 

jednotlivé kantony.
58

 Předsedou senátu však musí vždy být neutrální osoba (např. 

soudce obecného soudu) a ostatními členy senátu zástupce poskytovatelů péče a 

zástupce pojistitelů. Kantonem stanovená pravidla přitom musí splňovat požadavek 

jednoduchosti a rychlosti celého řízení. S obligatorním rozhodčím řízením se můžeme 

setkat také v oblasti řešení sporů z mezinárodních investic. Pravidelnou součástí 

dvoustranných mezinárodních smluv o podpoře a ochraně investic jsou totiž rozhodčí 

doložky, které opravňují zahraniční investory předložit případný spor se smluvním 

státem rozhodčímu soudu, aniž by muselo po vzniku konkrétního sporu dojít k uzavření 

rozhodčí smlouvy.
59

 Obdobné oprávnění přiznává i výše zmíněná Washingtonská 

úmluva, která pro řešení těchto sporů vytváří specializované Mezinárodní středisko pro 

řešení investičních sporů (ICSID).
60

 

V souvislosti s rozvojem nových informačních technologií se vedle klasického 

rozhodčího řízení objevila ještě další forma – řízení vedené on-line – využívající 

internetovou síť při projednávání a rozhodování sporů. Rozhodčí soud při Hospodářské 

komoře ČR a Agrární komoře ČR pro účely umožnění takového řízení sestavil zvláštní 

                                                 
54

 RŮŽIČKA, Květoslav. Mezinárodní obchodní arbitráž. 1.vyd. Praha: Prospektrum,1997, ISBN 80-717-5051-4., str. 21 
55

 RŮŽIČKA, Květoslav. Mezinárodní obchodní arbitráž. 1.vyd. Praha: Prospektrum,1997, ISBN 80-717-5051-4., str. 22 
56

 čl. 89 a násl.: loi fédérale sur l’assurence maladie du 18 mars 1994 (zákon o zdravotním pojištění z 18. března 1994) 
57

 např. http://ge.ch/justice/tribunal-arbitral-assurances-sociales nebo http://www.vd.ch/autorites/ordre-judiciaire/tribunal-

cantonal/cour-des-assurances-sociales/ 
58

 např. ženevský prováděcí zákon: Loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaLAMal) J 3 05 
59

 podrobněji viz kapitola 2.1.4 
60

  

http://ge.ch/justice/tribunal-arbitral-assurances-sociales
http://www.vd.ch/autorites/ordre-judiciaire/tribunal-cantonal/cour-des-assurances-sociales/
http://www.vd.ch/autorites/ordre-judiciaire/tribunal-cantonal/cour-des-assurances-sociales/
http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/rsg_j3_05.html
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pravidla
61

, která upravují všechny související otázky. Podstatou řízení je, že veškerý 

styk mezi rozhodčím soudem, stranami a rozhodci, jakož i samotné vydání rozhodčího 

nálezu, probíhá čistě v elektronické podobě a umožňuje tak úsporu finanční i časovou. 

1.2. Alternativní způsoby řešení sporů 

Jak jsem již uvedl v úvodu této práce, v praxi jsou vedle rozhodčího řízení 

užívány k řešení sporů i jiné mimosoudní metody, které jsou souhrnně označované jako 

alternativní způsoby řešení sporů (ADR).
62

 Jedná se o způsoby řešení sporů, které se od 

rozhodčího řízení odlišují hlavně tím, že v žádném ze svých prvků či fází řízení 

nevyužívají moci veřejné k zajištění pomocných či kontrolních funkcí. Dohoda a 

dobrovolnost se promítají do všech fází tohoto řízení, respektive jednání stran a třetích 

osob.
63

 Úspěšným výsledkem řízení je dohoda, smlouva či smír, který však nemá státem 

přiznanou nebo uznanou povahu exekučního titulu, jeho povaha je výlučně 

soukromoprávní.
64

 Jiné definice vystihují jejich odlišnost od rozhodčího řízení ve 

východisku, že se rozhodčí řízení v mezinárodním kontextu vyvinulo ve standardní 

způsob řešení sporů, tudíž je smysluplné považovat za alternativní způsoby řešení sporů 

jen ty způsoby, které se odlišují od běžného soudnictví a rozhodčího řízení.
65

 Termín 

ADR je nicméně v praxi a odborné literatuře využíván i v dalších významech. Prvý 

z nich zařazuje do okruhu ADR rovněž rozhodčí řízení a za alternativní způsoby řešení 

sporů považuje všechny způsoby, které jsou odlišné od soudnictví státního.
66

 V dalším 

významu je za ADR označována situace, kdy si strany zvolí několik možných způsobů 

pro řešení sporu, které buďto využijí dle svého výběru nebo v určeném pořadí.
67

  

Nejtypičtějším zástupcem ADR je mediace a konciliace (smírčí řízení). Přestože 

jsou někdy v teorii tyto dva pojmy rozlišovány, a to zpravidla podle stupně intervence 

třetí osoby do procesu
68

, jde v podstatě o jeden způsob urovnávání sporů, neboť jak 

                                                 
61

 Zvláštní dodatek Řádu pro rozhodčí řízení on-line, účinný od 1. 6. 2004 
62

 Je však potřeba poznamenat, že se nově projevuje určitá tendence nahrazovat termín „alternativní“ termínem „přátelský“ 

(z anglického „amicable“ či francouzského „amiable“ – zkratka „ADR“ tedy zůstává zachována), neboť přesněji vystihuje 

podstatu celého řízení. 
63

 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2., aktualiz. a rozš. vyd. 

Praha: ASPI, 2008, 386 s. ISBN 978-80-7357-324-9 (VáZ.), str. 12,17 
64

 např. uzavření dohody o narovnání ve smyslu § 585 OZ 
65

 GIRSBERGER, Daniel, Nathalie VOSER a Simone FUCHS. International arbitration in Switzerland. Zurich: Schulthess, 

2008, 375 s. ISBN 37-255-5693-8., str. 7 
66

 např. JUDr. Petr Smolík, Ph.D., in WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 6. aktualiz. 

vyd. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-807-2018-420., str. 635 
67

 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2., aktualiz. a rozš. vyd. 

Praha: ASPI, 2008, 386 s. ISBN 978-80-7357-324-9 (VáZ.), str. 17 
68

 viz např. RABAN, Přemysl. Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí. 

Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2004, 745 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 80-717-9873-8., str. 7  

http://www.soud.cz/rady/zvlastni-dodatek-radu-pro-rozhodci-rizeni-on-line-2007
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mediátor, tak konciliátor se snaží najít možnost uzavření smíru (dohody) mezi 

stranami.
69

 Legální definici mediace můžeme najít v českém právním řádu v § 2 písm. 

a) nově přijatého zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, který mediací rozumí „postup při 

řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi 

osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení 

jejich konfliktu uzavřením mediační dohody“. Jedná se tedy o neformální a dobrovolný 

proces vedený třetí nestrannou osobou, jehož úspěšným výsledkem je písemná mediační 

dohoda upravující práva a povinnosti stran.
70

 Vedle mediace a konciliace však existuje i 

široká škála dalších prostředků dobrovolného urovnávání sporů, zejména USA jsou 

pověstné svou kreativitou v tvorbě nových forem.
71

 V odborné literatuře jsou však jako 

nejčastěji praktikované formy ADR uváděny mini-trial, expertiza či med-arb. 

Alternativní způsoby řešení sporů zaznamenaly v průběhu posledních let především ve 

zmíněných Spojených státech velmi významný úspěch, a to hlavně kvůli rostoucí délce 

rozhodčího řízení a jeho poměrně vysokým nákladům.
72

 Domnívám se, že tento trend se 

může projevit v dohledné době i v České republice. Přispět k tomu může i přijetí 

nového zákona o mediaci, který zakotvil nejen samotnou úpravu výkonu mediace, ale i 

její právní účinky – nově se např. zahájením mediace ze zákona staví promlčecí lhůty.
73

 

Řešení sporů prostřednictvím ADR se stalo běžnou praxí i u rozhodčích institucí, 

které tyto způsoby administrativně zajišťují a mají pro ně vytvořená i vlastní pravidla 

řízení. Z mezinárodních institucí se alternativními způsoby řešení sporů zabývá 

například Mezinárodní obchodní komora se sídlem v Paříži (ICC), která sestavila 

zvláštní soubor pravidel, jež stranám ponechává možnost výběru jakékoliv vhodné 

metody pro vyřešení jejich sporu.
74

 Svá speciální pravidla pro řešení sporů za pomoci 

mediace mají například i Švýcarské obchodní komory.
75

  

                                                 
69

 RŮŽIČKA, Květoslav. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. 2. rozš. vyd. Aleš Čeněk, 2005, 254 s. ISBN 80-868-9843-1.,str. 14 
70

 § 2 zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci; zákon nabyl účinnosti k 1. 9. 2012 
71

 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2., aktualiz. a rozš. vyd. 

Praha: ASPI, 2008, 386 s. ISBN 978-80-7357-324-9 (VáZ.), str. 23 – např. rent-a-court/rent-a-judge, multi-door court a další 
72

 POUDRET, Jean-François, Sebastian BESSON, Stephen BERTI a Annette PONTI. Comparative law of international 

arbitration. 2nd ed. updated and reviewed. London: Sweet, 2007, 952 s. ISBN 04-219-3210-4., str. 11 
73

 § 112 občanského zákoníku, resp. § 404a obchodního zákoníku 
74

 viz preambule k ADR pravidlům ICC. Dostupná na: http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-

adr/adr/adr-rules-and-guide-to-adr-rules/ 
75

 Swiss rules of commercial mediation of the Swiss chambers of commerce and industry. Dostupná na: 

https://www.swissarbitration.org/sm/download/swiss_mediation_rules_version_2007_english.pdf 

http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/adr/adr-rules-and-guide-to-adr-rules/
http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/adr/adr-rules-and-guide-to-adr-rules/
https://www.swissarbitration.org/sm/download/swiss_mediation_rules_version_2007_english.pdf
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2. Právní úprava rozhodčího řízení v ČR a Švýcarsku   

2.1. Mezinárodněprávní úprava 

Mezinárodní úmluvy jak mnohostranné, tak i dvoustranné hrají v oblasti 

mezinárodního rozhodčího řízení mimořádnou roli. Napomáhají jak unifikaci práva 

v této oblasti a následně jednotnému vnímání rozhodčího řízení, tak odstraňují bariéry 

týkající se teritoriální omezenosti účinků vydaných rozhodnutí – rozhodčích nálezů – a 

napomáhají jejich bezproblémovému výkonu na území jiných států.
76

 Úspěch 

mezinárodních úmluv v oblasti uznání a výkonu rozhodčích nálezů stál bezesporu za 

nebývalým rozkvětem rozhodčího řízení v oblasti řešení sporů z mezinárodního 

obchodu. Klíčovou roli přitom sehrála činnost Komise OSN pro mezinárodní obchodní 

právo (UNCITRAL). Ta byla založena rezolucí Valného shromáždění OSN č. 2205 

(XXI) ze 17. prosince 1996 za účelem podpory postupné harmonizace a modernizace 

práva mezinárodního obchodu sjednáváním vzorových právních předpisů, 

mnohostranných mezinárodních úmluv, legislativních doporučení aj.
77

 Činnost 

UNCITRAL pokrývá nejvýznamnější oblasti mezinárodního obchodního práva jako 

koupě a přeprava zboží, elektronický obchod, platby či řešení sporů prostřednictvím 

rozhodčího či smírčího řízení. V oblasti rozhodčího a smírčího řízení nesporně přispěla 

k moderní podobě těchto institutů.
78

 Mimořádnou roli sehrál především Vzorový zákon 

UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráži z 21. června 1985, jehož účelem bylo 

vytvořit soubor obecně přijatelných norem, které by mohly být následně převzaty do 

národních právních řádů.
79

 Takto byl převzat například do právní úpravy německé, 

kanadské či polské, avšak nikoliv do české, ani švýcarské.
80

 Velký úspěch zaznamenala 

rovněž již zmíněná Rozhodčí pravidla UNCITRAL z 15. 12. 1976 (viz kapitola 1.1.3), 

která byla v době svého schválení považována za nejmodernější rozhodčí řád.
81

 

Obdobné dokumenty byly přijaty i pro oblast smírčího řízení (konciliace). Konkrétně 

                                                 
76

 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2., aktualiz. a rozš. vyd. 

Praha: ASPI, 2008, 386 s. ISBN 978-80-7357-324-9 (VáZ.)., str. 82 
77

 The UNCITRAL Guide: Basic facts about the United Nations Commission on International Trade Law. 

In: www.uncitral.org [online]. [cit. 2012-10-11]. Dostupné z: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/general/06-

50941_Ebook.pdf 
78

 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2., aktualiz. a rozš. vyd. 

Praha: ASPI, 2008, 386 s. ISBN 978-80-7357-324-9 (VáZ.)., str. 91 
79

 Nejde tedy o mezinárodní smlouvu, ale o pouhý vzor, který mohou zákonodárci převzít jako celek či se jím jen inspirovat. 
80

 Seznam zemí, které převzaly Vzorový zákon UNCITRAL je dostupný na: 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html 
81

 RABAN, Přemysl. Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí. Vyd. 1. 

Praha: C.H. Beck, 2004, 745 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 80-717-9873-8., str. 167 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html
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jde o Smírčí pravidla z 23. června 1980 a Vzorový zákon o smírčím řízení 

v mezinárodním obchodě z 24. června 2002. Avšak takový úspěch jako v oblasti 

rozhodčího řízení již Vzorový zákon o smírčím řízení nezaznamenal, když byl přijat 

v pouhé desítce zemí a několika státech USA.
82

 

2.1.1. Ženevské úmluvy 

Počátky uzavírání moderních mezinárodních dohod spadají do první poloviny 

dvacátého století, kdy byl z iniciativy Mezinárodní obchodní komory se sídlem v Paříži 

(ICC) v roce 1923 sjednán Protokol o doložkách o rozsudím (tzv. Ženevský protokol).
83

 

Impulsem pro sjednání této klíčové dohody byla vzrůstající poptávka po legislativní 

úpravě, která by usnadnila řešení jak vnitrostátních, tak zejména mezinárodních 

obchodních sporů skrze rozhodčí řízení.
84

  Smluvní strany se v něm zejména zavázaly 

uznat platnost rozhodčích smluv na svém území, jakož i zabezpečit výkon rozhodčích 

nálezů. Účinky této úmluvy byly nicméně velmi limitované v oblasti výkonu cizích 

rozhodčích nálezů, neboť ten byl zaručen pouze pro rozhodčí nálezy vydané na území 

daného státu a probíhal podle vnitrostátních právních předpisů. Potřeba zajištění 

chybějící mezinárodní vykonatelnosti rozhodčích nálezů tak o 4 roky později vyústila 

v přijetí Úmluvy o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků (tzv. Ženevská úmluva).
85

 

Tato úmluva již obsahovala závazek smluvních stran zaručit při splnění určitých 

podmínek uznání a výkon rozhodčích nálezů vydaných na území jiného smluvního 

státu. Obě jmenované úmluvy jsou však v současnosti prakticky obsolentní, neboť 

pozbyly platnosti mezi státy, které přijaly Newyorskou úmluvu z roku 1958.
86,87

  

2.1.2. Newyorská úmluva  

Newyorská úmluva představuje bezesporu nejvýznamnější mezinárodní úmluvu 

v oblasti rozhodčího řízení. Iniciativa k jejímu vytvoření přitom opět vzešla od pařížské 

Mezinárodní obchodní komory (ICC), neboť Ženevská úmluva v té době již 

nevyhovovala v mezinárodním obchodním styku potřebám praxe.
88

 S cílem napravit 

                                                 
82

 http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2002Model_conciliation_status.html 
83

 v ČR vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 191/1931 Sb. 
84

 BORN, Gary. International commercial arbitration. Frederick, MD: Sold and distributed in North, Central, and South 

America by Aspen Publishers, 2 v. (lvi, 3303 p.). ISBN 90-411-2759-3., str. 58-59 
85

 v ČR vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 192/1931 Sb.  
86

 explicitně vyjádřeno v čl. VII odst. 2 Newyorské úmluvy 
87

 v ČR vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 74/1959 Sb. 
88

 RŮŽIČKA, Květoslav. Mezinárodní obchodní arbitráž. 1.vyd. Praha: Prospektrum,1997, ISBN 80-717-5051-4., str. 44 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2002Model_conciliation_status.html
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tento stav ICC v roce 1953 předložila předběžný návrh úmluvy Organizaci spojených 

národů.
89

 Po následném projednávání návrhu v rámci Hospodářské a sociální rady OSN 

byla úmluva přijata na konferenci OSN o mezinárodní obchodní arbitráži konané v New 

Yorku dne 10. června 1958. Smluvní stranou této úmluvy se navzdory zpočátku 

relativně pomalému nárůstu počtu ratifikací postupně stala valná většina států. 

Příkladem váhavého ratifikačního postupu bylo i Švýcarsko, které sice úmluvu 

podepsalo již 29. prosince 1958, ale v účinnost pro něj úmluva vstoupila až 30. srpna 

1965, tedy téměř sedm let poté. Pro tehdejší Československo, které bylo jedním ze 45 

států účastnících se Newyorské konference, nabyla úmluva účinnosti již 10. října 1959. 

V současné době má Newyorská úmluva obdivuhodných 147 smluvní států, a to včetně 

všech zemí ze skupiny osmi ekonomicky nejvyspělejších států (G8), čímž je 

v globálním měřítku zaručena efektivita řešení sporů v rozhodčím řízení i na 

mezinárodní úrovni.  

Newyorská úmluva je obsahově velmi stručnou mezinárodní úmluvou, zaměřenou 

pouze na zajištění minimálního standardu zacházení s cizími rozhodčími smlouvami a 

rozhodčími nálezy ve smluvních státech.
90

 Úprava průběhu samotného rozhodčího 

řízení zůstává stranou její pozornosti a je přenechána především vnitrostátním právním 

předpisům. Prvotním závazkem smluvních států je povinnost uznat již samotnou 

(písemnou) rozhodčí smlouvu a odkázat strany na rozhodčí řízení k námitce jedné 

z nich, jestliže je navzdory existenci platné rozhodčí smlouvy podána žaloba 

k obecnému soudu (čl. II). Druhým základním závazkem smluvních států je povinnost 

uznat a povolit výkon cizích rozhodčích nálezů, a to za nikoli tíživějších podmínek a 

poplatků, než jsou stanoveny pro místní (domácí) rozhodčí nálezy (čl. III). Cizím 

rozhodčím nálezem je přitom ve smyslu čl. I Newyorské úmluvy každý rozhodčí nález 

vydaný na území jiného (i nesmluvního) státu, než toho, v němž je požadováno uznání a 

výkon, jakož i nález, který není ve státě uznání a výkonu považován za místní (domácí) 

rozhodčí nález.
91

  Podmínkou pro uznání a výkon rozhodčího nálezu je poté jen 

předložení žádosti s přiloženým rozhodčím nálezem a rozhodčí smlouvou (čl. IV). 

Vedle toho úmluva obsahuje taxativní výčet důvodů, pro které může být uznání a výkon 

                                                 
89

 POUDRET, Jean-Francois a Sébastien BESSON. Droit comparé de l'arbitrage international. Zurich: Schulthess, 2002. 

ISBN 37-255-4238-4, str. 53 

 
90

BÜHRING-UHLE, Christian. Arbitration and mediation in international business: designing procedures for effective 

conflict management. Boston: Kluwer Law International, c1996, xxiv, 546 p. ISBN 90-411-0242-6., str. 75  
91

 Každý stát nicméně může přijmout výhradu, která umožní uznání a výkon rozhodčích nálezů z nesmluvních států pouze 

na základě vzájemnosti. Této výhrady využila na rozdíl od Švýcarska i Česká republika 
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odepřen. Tyto důvody jsou rozděleny do dvou skupin podle toho, zda jde o důvod 

prokazovaný povinnou stranou, anebo důvod, který může být vznesen i orgánem 

příslušného státu.  

Newyorská úmluva přinesla oproti výše zmíněným Ženevským úmluvám řadu 

významných vylepšení, které měly za cíl podpořit rozhodování mezinárodních 

obchodních sporů v rozhodčím řízení a tím usnadnit mezinárodní obchod a investice.
92

 

Konkrétně šlo například o přesun důkazního břemena v rámci prokazování důvodů pro 

odmítnutí výkonu rozhodčího nálezu ze strany, která se domáhala výkonu rozhodčího 

nálezu v zahraničí, na stranu, proti níž je rozhodčí nález uplatňován. Nově také odpadl 

požadavek, aby bylo společně se žádostí o uznání a výkon předloženo potvrzení o 

nabytí právní moci ve státě vydání rozhodčího nálezu. 

2.1.3. Evropská úmluva 

K přijetí významných mezinárodních úmluv v oblasti rozhodčího řízení došlo i na 

regionální úrovni. Jednou z takových je i Evropská úmluva o mezinárodní obchodní 

arbitráži z roku 1961 (tzv. Evropská úmluva).
93

 Pro tehdejší Československo vstoupila 

Evropská úmluva v platnost dne 11. února 1964 a její text má dodnes v mezinárodních 

obchodních sporech přednost před ustanoveními ZRŘ.
94

 V praxi je nicméně Evropská 

úmluva dle Bělohlávka často opomíjena a lze se dokonce setkat s tím, že rozhodci tuto 

dohodu, navzdory jejímu značnému významu, vůbec neznají.
95

 Smluvní stranou 

Evropské úmluvy je v současné době 31 států, vč. několika států mimoevropských, 

nikoliv však Švýcarsko.
96

  

Cílem Evropské úmluvy bylo dle preambule podpořit rozvoj evropského obchodu 

„odstraněním některých těžkostí, které by mohly bránit organizaci a působení 

mezinárodní obchodní arbitráže ve vztahu mezi fyzickými anebo právnickými osobami 

                                                 
92

 BORN, Gary. International commercial arbitration. Frederick, MD: Sold and distributed in North, Central, and South 

America by Aspen Publishers, 2 v. (lvi, 3303 p.). ISBN 90-411-2759-3., str. 97 
93

 Vyhlášená ve sbírce pod č. 176/1964 Sb.; Další takovou úmluvou je např. tzn. Panamská úmluva – Meziamerická úmluva 

o mezinárodní obchodní arbitráži z roku 1975, kterou ratifikovalo 19 států z amerického kontinentu vč. USA. Seznam 

členských zemí a text úmluvy dostupný na: http://www.oas.org/juridico/english/sigs/b-35.html 
94

 dle čl. 1 odst. 1 se Evropská úmluva vztahuje na rozhodčí smlouvy uzavřené za účelem urovnání sporů, které vzešly nebo 

vzejdou z provádění mezinárodního obchodu mezi fyzickými anebo právnickými osobami, které při uzavírání smlouvy měly 

svůj obvyklý pobyt nebo své sídlo v různých smluvních státech, jakož i na samotné rozhodčí řízení a v něm vydané rozhodčí 

nálezy. Vztahuje se tedy pouze na spory z mezinárodní obchodu, přičemž státní příslušnost stran nehraje roli.  
95

 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2012, c, 1672 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-807-1793-427., str. 464 
96

 jako např. Turecko, Kuba či Burkina Faso – viz seznam smluvních států dostupný na: 

http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-2&chapter=22&lang=en 

http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-2&chapter=22&lang=en
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různých evropských zemí.“
97

 Z hlediska obsahu byla na rozdíl od Newyorské úmluvy 

věnována největší pozornost problematice organizace rozhodčího řízení
98

, přičemž 

zvláštní důraz byl kladen na otázky, které byly v době jejího uzavření kontroverzní nebo 

nedostatečně upravené ve vnitrostátních úpravách.
99

 Evropská úmluva výslovně 

zakotvuje možnost uzavřít rozhodčí smlouvu ve prospěch stálé rozhodčí instituce nebo 

rozhodců ad hoc (čl. IV odst. 1), přičemž pomocné funkce v řízení ad hoc (např. 

jmenování rozhodce) svěřuje předsedovi příslušné obchodní komory. Tím je v České 

republice prezident Hospodářské komory ČR.
100

 Podpůrnou roli má i tzv. Zvláštní 

Výbor, který mimo jiné určuje na žádost žalobce (příp. žalovaného či rozhodců) místo 

rozhodčího řízení, pokud se na něm neshodly strany (čl. IV odst. 3). Jestliže strany 

předloží spor stálé rozhodčí instituci, probíhá řízení podle řádu této instituce. Pokud 

není v rozhodčí smlouvě výslovně určena konkrétní rozhodčí instituce, a strany se na 

jejím jmenování neshodnou ani později, je i v tomto případě dána obdobná pravomoc 

předsedovi příslušné obchodní komory, příp. Zvláštnímu výboru (čl. IV odst. 5). 

Podpůrná pravomoc těchto orgánů je dána rovněž v případě, že strany neurčí, zda řízení 

bude vedeno u stálé rozhodčí instituce nebo ad hoc (čl. IV. odst. 6). 

2.1.4. Dvoustranné mezinárodní smlouvy 

Významné místo v oblasti právní úpravy rozhodčího řízení zastávají i dvoustranné 

mezinárodní smlouvy, a to především smlouvy o právní pomoci a smlouvy o podpoře a 

vzájemné ochraně investic. Prve jmenované slouží k zabezpečení právní pomoci mezi 

soudy či jinými orgány dvou států a k zajištění uznání a výkonu soudních a v některých 

případech i rozhodčích nálezů.
101

 Uznávání a výkon rozhodčích nálezů výslovně 

předpokládá např. i Úmluva o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí uzavřená mezi 

Českou republikou a Švýcarskem z roku 1926, která byla v tehdejším Československu 

historicky první dohodou o právní pomoci.
102,103

 Druhou skupinou dvoustranných smluv 

                                                 
97

 Úmluva však byla především určena pro řešení sporů obchodníků ve vztahu Východ a Západ: viz ROZEHNALOVÁ, 

Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2008, 386 

s. ISBN 978-80-7357-324-9 (VáZ.)., str. 84  
98

 RŮŽIČKA, Květoslav. Mezinárodní obchodní arbitráž. 1.vyd. Praha,1997,163 s.ISBN 80-717-5051-4., str. 69 
99

 POUDRET, Jean-Francois a Sébastien BESSON. Droit comparé de l'arbitrage international. Zurich: Schulthess, 2002. 

ISBN 37-255-4238-4.,str. 56 
100

 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2012, c, 1672 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-807-1793-427., str. 427 
101

 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2., aktualiz. a rozš. vyd. 

Praha: ASPI, 2008, 386 s. ISBN 978-80-7357-324-9 (VáZ.)., str. 86 
102

  BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, 

cviii, s. 12772190. ISBN 978-80-7400-096-6 (VáZ.), str. 252 
103

 úmluva č. 23/1929 Sb., mezi republikou Československou a Švýcarskem o uznání a výkonu soudních rozhodnutí 
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obsahujících úpravu týkající se rozhodčího řízení jsou smlouvy o podpoře a vzájemné 

ochraně investic. Jednou z nejdůležitějších součástí těchto dohod je přitom právě úprava 

řešení sporů, neboť i sebelepší materiální pravidla zacházení se zahraničními 

investicemi se mohou ukázat nedostatečná, jestliže by v případě jejich porušení nebo 

neshodách o jejich výklad a provádění neexistovaly mezinárodní mechanismy pro jejich 

řešení.
104

 Jak lze demonstrovat opět na příkladu smlouvy uzavřené mezi Českou 

republikou a Švýcarskem
105

, spoléhají smlouvy o podpoře a ochraně investic zpravidla 

na řešení sporů prostřednictvím rozhodčího řízení. Úprava těchto smluv přitom rozlišuje 

spory vzniklé mezi státy jako smluvními stranami o výklad nebo použití mezinárodní 

smlouvy, které jsou řešeny po neúspěchu diplomatických jednání prostřednictvím 

rozhodčího řízení ad hoc (institucionální rozhodčí řízení se používá v těchto sporech 

zřídka), a spory mezi smluvním státem a investorem z druhého smluvního státu, které 

jsou řešeny prostřednictvím rozhodčího řízení ad hoc nebo rozhodčího řízení 

institucionálního, např. u Mezinárodního střediska pro řešení investičních sporů na 

základě Washingtonské úmluvy.
106

 

2.2. Právní úprava rozhodčího řízení v ČR 

Česká republika patří ke státům s dlouhou tradicí v oblasti úpravy rozhodčího 

řízení.  Přestože k největšímu rozvoji rozhodčího řízení došlo na našem území až ve 

druhé polovině 20. století, možnost sjednávat rozhodčí smlouvy umožňoval již 

rakouský civilní řád soudní z roku 1885.
107

 Ten převzala po svém vzniku i 

Československá republika, na jejímž území platil až do konce roku 1950, kdy byl 

nahrazen novým občanským soudním řádem (zák. č. 142/1950 Sb.). Ten však připouštěl 

uzavření rozhodčí smlouvy pouze tehdy, byla-li jednou ze stran československá 

právnická osoba.
108

 V rámci nových právních úprav občanského práva hmotného a 

procesního došlo na počátku 60. let 20. století k dalším podstatným změnám. Rozhodčí 

řízení bylo nadále upraveno samostatným zákonem č. 98/1963 Sb., který nově umožnil 

uzavírání rozhodčí smlouvy pouze ve sporech o majetkové nároky z mezinárodního 

                                                 
104

 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2. dopl. vyd. Praha: Linde, 2008, 334 s. ISBN 

978-807-2017-096., str. 101 
105

 sdělení MZV č. 459/1991 Sb. 
106

 viz např. výše zmíněná Úmluva mezi ČR a Švýcarskem o podpoře a vzájemné ochraně investic v čl. 9 odst. 3 
107

 RŮŽIČKA, Květoslav. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. 2. rozš. vyd. Aleš Čeněk, 2005, 254 s. ISBN 80-868-9843-1., str. 19 
108

 od 1. 9. 1959 však toto omezení neplatilo v případě, že ani jedna ze stran nebyla československým občanem nebo 

československou právnickou osobou - § 648 odst. 2 zákona č. 142/1950 Sb.  
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obchodního styku. Tento právní stav v podstatě přetrval s menšími změnami až do 

přijetí současného zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích 

nálezů (ZRŘ).
109

  

Vedle ZRŘ jsou v České republice důležitými vnitrostátními prameny práva 

rozhodčího řízení také zákony zřizující stále rozhodčí soudy nebo zákony, které jejich 

vznik výslovně připouštějí.
110

 Po nabytí účinnosti nového zákona o mezinárodním právu 

soukromém
111

 bude úprava některých záležitostí týkajících se rozhodčího řízení, včetně 

uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, přesunuta ze ZRŘ do tohoto zákona. 

2.2.1. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 

Základním právním předpisem v oblasti rozhodčího řízení v České republice je 

s účinností od 1. ledna 1995 již výše zmíněný zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím 

řízení a výkonu rozhodčích nálezů (ZRŘ). Při legislativní přípravě textu zákona byl 

využit tehdy platný zákon o rozhodčím řízení (zákon č. 98/1963 Sb.), jakož i ustanovení 

Vzorového zákona UNCITRAL z roku 1985. Česká právní úprava rozhodčího řízení se 

však v úpravě řady otázek od textu Vzorového zákona UNCITRAL odlišuje.
112

  

Zákon je v účinném znění rozdělen do osmi, resp. devíti, částí a vztahuje se na 

rozdíl od švýcarské právní úpravy jak na vnitrostátní, tak i mezinárodní rozhodčí 

řízení.
113

 První část vymezuje předmět úpravy zákona a požadavky na přípustnost, 

obsah a formu rozhodčí smlouvy. Druhá část obsahuje úpravu požadavků na osobu 

rozhodce, podmínky týkající se pravomoci rozhodců a také velmi kontroverzní paragraf 

o stálých rozhodčích soudech. Třetí část zákona upravuje samotný průběh řízení, od 

jeho zahájení do jeho konce. Část čtvrtá pak upravuje podmínky zrušení rozhodčího 

nálezu obecných soudem a zastavení již nařízeného výkonu rozhodčího nálezu. Nová 

část pátá
114

 upravuje otázky spojené se seznamem rozhodců, kteří mohou být rozhodčí 

doložkou určeni pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv. Původní část pátá 

obsahuje ustanovení o poměru k cizině, tj. otázky rozhodného práva a uznání a výkon 

cizích rozhodčích nálezů. S nabytím účinnosti nového zákona o mezinárodním právu 
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 např. zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, který umožnil zřídit Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní 
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 viz. kapitola 2.3 
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soukromém a procesním bude přitom část pátá zrušena a přesunuta do tohoto nového 

zákona. Část šestá ZRŘ obsahuje úpravu věcné a místní příslušnosti obecných soudů ve 

věcech týkajících se rozhodčího řízení – tedy příslušnost k řízení o neplatnosti rozhodčí 

smlouvy či k procesním úkonům, které nemohou provést sami rozhodci. Část sedmá 

obsahuje změny a doplnění občanského soudního řádu přijatá v souvislosti s ZRŘ a část 

osmá ustanovení přechodná a závěrečná. 

2.2.2. Novelizace provedená zákonem č. 19/2012 Sb.  

Dne 1. dubna 2012 nabyla účinnosti dosud nejrozsáhlejší novela ZRŘ provedená 

zákonem č. 19/2012 Sb. (Novela). Cílem této novely bylo zabránit zneužívání 

rozhodčího řízení v oblasti spotřebitelských sporů, jakož i vyjasnit určité aplikační 

problémy, a to zejména pokud jde o činnost tzv. arbitrážních center.
115

  

 Co se týče ochrany spotřebitele, byla do zákona zakotvena řada nových prvků, 

které by měly vést k posílení slabšího postavení spotřebitelů.  Jde např. o povinnost 

sjednávat rozhodčí smlouvu na samostatné listině, nikoliv jako součást podmínek, jimiž 

se řídí smlouva hlavní. Současně je zavedena informační povinnost ze strany 

podnikatele (dodavatele), která má spotřebitele včas upozornit na důsledky spojené 

s předložením sporu rozhodcům. Vedle toho zákon stanovuje konkrétní požadavky na 

obsah rozhodčí doložky. Ta musí obligatorně obsahovat pravdivé, přesné a úplné 

informace například o osobách rozhodců či o tom, že rozhoduje stálý rozhodčí soud, o 

způsobu zahájení, formě vedení a nákladech řízení nebo o tom, že je pravomocný 

rozhodčí nález vykonatelný. Pouze svěření sporu stálému rozhodčímu soudu a odkaz na 

jeho statuty a řády zbavuje povinnosti takové informace do rozhodčí doložky zahrnout. 

Zavedení těchto nových povinností by mělo vést k větší informovanosti spotřebitele a 

motivovat ho k důslednému zvážení všech výhod a rizik spojených s rozhodčím 

řízením. Ke zvýšení informovanosti spotřebitele a odstranění pochybností o nezávislosti 

a nestrannosti rozhodců by měla přispět povinnost rozhodce oznamovat stranám před 

projednáním věci, zda v posledních třech letech rozhodoval spor jedné ze stran. 

Smyslem tohoto ustanovení je upozornit spotřebitele na potencionální podjatost 

rozhodců, kteří jsou opakovaně jmenováni dodavatelem pro řešení spotřebitelských 

sporů a kteří jsou na něm v praxi často ekonomicky závislí.  Nově může navíc spory ze 
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spotřebitelských smluv rozhodovat pouze bezúhonný
116

 rozhodce s vysokoškolským 

vzděláním v oboru právo, který byl zapsán do seznamu rozhodců vedeným Ministerstev 

spravedlnosti ČR. Dále novela zavádí povinnost zohlednit při rozhodování 

spotřebitelských sporů právní předpisy na ochranu spotřebitele. Ve spotřebitelských 

sporech je tak nově vyloučena možnost rozhodovat výhradně podle zásad spravedlnosti. 

Výsledek rozhodčího řízení - rozhodčí nález musí být nově vždy odůvodněn a musí 

obsahovat poučení o právu podat návrh na jeho zrušení soudu. Soud může zrušit 

rozhodčí nález nově i v případě, že bylo rozhodnuto v rozporu s právními předpisy 

stanovenými na ochranu spotřebitele nebo ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo 

veřejným pořádkem. Tímto se zavádí pro rozhodčí řízení netypický věcný přezkum, byť 

co do rozsahu omezený, rozhodčích nálezů obecnými soudy.  

Další oblastí, do které novela významně zasáhla, je problematika postavení tzv. 

stálých rozhodčích soudů a podmínek činnosti tzv. arbitrážních center. Vzhledem 

k tomu, že je tato diplomová práce věnována institucionálnímu rozhodčímu řízení, budu 

se této části novely věnovat v samostatné podkapitole o problematice stálých 

rozhodčích soudů v českém právním řádu. 

2.2.3. Problematika stálých rozhodčích soudů 

Podle § 2 odst. 1 ZRŘ in fine se strany mohou dohodnout, že jejich spor rozhodne 

buď jeden nebo více rozhodců, nebo stálý rozhodčí soud. Zákon tímto ustanovením 

provádí rozlišení mezi rozhodčím řízením ad hoc (jeden nebo více rozhodců) a 

rozhodčím řízení institucionálním (stálý rozhodčí soud). Na toto ustanovení nicméně 

dále navazuje § 13 ZRŘ, který ve znění před novelou v prvním odstavci stanovil, že 

„stálé rozhodčí soudy mohou být zřízeny pouze na základě zákona.“ Toto ustanovení 

bylo v posledních letech předmětem bouřlivých polemik, které se pokoušely především 

vyjasnit postavení a legalitu činnosti tzv. arbitrážních center, tj. institucí poskytujících 

obdobnou činnost jako stálé rozhodčí soudy
117

, aniž by však byly zřízeny přímo 

zákonem nebo s jeho výslovným souhlasem.  

Předmětem rozporů se stala již otázka podmínek vzniku stálých rozhodčí soudů, 

v důsledku rozdílného výkladu slovního spojení „na základě zákona“. Většinový názor 

se v té době dlouhodobě přikláněl k výkladu, že stálý rozhodčí soud může být zřízen 
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pouze zvláštním zákonem.
118

 V takovém případě by byl jediným českým stálým 

rozhodčím soudem s všeobecnou působností Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a 

Agrární komoře ČR (RSHAK). Objevoval se však i výklad, zejména ze strany zastánců 

arbitrážních center, vykládající předmětné ustanovení v tom smyslu, že zákonným 

podkladem pro zřízení stálého rozhodčího soudu je samotný ZRŘ, resp. obecná právní 

úprava vzniku právnických osob soukromého práva, která vyžaduje uzavření 

zakladatelského dokumentu a registraci orgánem veřejné moci.
119

 Tímto výkladem by 

pod pojem stálý rozhodčí soud spadala i arbitrážní centra. Postupně se však ustálil 

výklad přisvědčující názoru, že stálý rozhodčí soud musí zřídit (výslovně) zákon. Tím 

ovšem stálý rozhodčí soud nijak neztrácí charakter soukromoprávního subjektu, tj. 

nejedná se o orgán veřejné moci.
120

 Jestliže tedy připustím, že arbitrážní centra nemají 

statut stálého rozhodčího soudu podle ZRŘ, je nutné odpovědět na otázku, jaké 

postavení vlastně mají, když zákon striktně rozlišuje mezi rozhodováním jedním nebo 

více rozhodci (rozhodčí řízení ad hoc) a stálými rozhodčími soudy. Odborná veřejnost i 

soudy se touto otázkou zabývaly především v souvislosti s otázkou (ne)platnosti 

rozhodčích smluv, které odkazovaly na arbitrážní centra a jimi vytvořená pravidla řízení 

a listiny rozhodců. Několik arbitrážních center totiž vzbuzovalo pochybnosti o 

korektnosti rozhodování, když tato centra vykazovala enormní počet vyřešených sporů 

(např. Rozehnalová zmiňuje jedno z arbitrážních center, které na svých webových 

stránkách deklaruje 30.000 vyřešených sporů při 23 rozhodcích) a poukazováno bylo 

rovněž na jejich propojení s úvěrovými institucemi.
121

 Převratným se v této věci stalo 

rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 5. 2009, sp. zn. 12 Cmo 496/2008, který 

dovodil, že „pokud rozhodčí smlouva neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc, anebo 

konkrétního způsobu jeho určení, ale jen odkazuje ohledně výběru rozhodce a stanovení 

pravidel rozhodčího řízení na právnickou osobu, která není stálým rozhodčím soudem 

zřízeným na základě zákona, a odkazuje na touto právnickou osobou stanovené statuty a 

řády ke jmenování a výběru rozhodců, jakož i způsobu vedení rozhodčího řízení a 

stanovení pravidel o nákladech řízení, pak je taková rozhodčí smlouva neplatná dle § 

39 obč. zák. pro obcházení zákona. Tímto rozhodnutím Vrchní soud zvrátil dosavadní 
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judikaturu Nejvyššího soudu ohledně přípustnosti rozhodčích doložek arbitrážních 

center.
122

 Přestože bylo rozhodnutí Vrchního soudu uveřejněno pod č. Rc 45/2010 v tzv. 

Zelené sbírce Nejvyššího soudu ČR, byl právní závěr vycházející z právní věty tohoto 

rozhodnutí v praxi vzhledem k nejednotnosti judikatury často ignorován.
123

 Vzhledem k 

přetrvávajícím pochybnostem o právním názoru Nejvyššího soudu ČR, byl velkým 

senátem občanskoprávního a obchodního kolegia tohoto soudu vydán v souvislosti 

s rozhodnutím sp. zn. 31 Cdo 1945/2010 sjednocující právní názor
124

, který převzal za 

svůj výše zmíněný právní názor Vrchního soudu v Praze. 

K definitivnímu vyjasnění postavení stálých rozhodčích soudů a arbitrážních 

center došlo s přijetím Novely ZRŘ, když s účinností od 1. dubna 2012 ustanovení § 13 

odst. 1 jednoznačně stanoví, že stálé rozhodčí mohou být zřízeny „pouze jiným zákonem 

nebo jen tehdy, pokud jejich zřízení jiný zákon výslovně připouští.“ Do odstavce 

čtvrtého bylo navíc doplněno ustanovení, podle kterého „Nikdo není oprávněn používat 

při výkonu své činnosti takové označení, které vyvolává klamnou představu, že se jedná 

o stálý rozhodčí soud podle tohoto zákona“.
125

 Vyloučeno je tak použití slov jako 

rozhodčí či arbitrážní, a to obzvláště v kombinaci se slovy soud, centrum, středisko 

apod. Podle přechodných ustanovení musí již existující subjekty s takovým označením 

do 6 měsíců od účinnosti Novely tento nedostatek odstranit. Novela na druhou stranu 

umožnila vytvářet arbitrážním centrům tzv. pravidla pro rozhodčí řízení
126

, na která 

mohou strany podle nového ustanovení § 19 odst. 4 ZRŘ odkázat pro určení postupu, 

kterým bude vedeno řízení. Tato pravidla rovněž mohou podle nového ustanovení čl. 7 

odst. 1 ZRŘ upravit způsob určení počtu a osob rozhodců. Platí pro ně však přísnější 

režim než pro rozhodčí řády stálých rozhodčích soudů, neboť musí být text těchto 

pravidel přiložen k rozhodčí smlouvě. Paradoxně toto ustanovení platí i pro rozhodčí 

pravidla celosvětově renomovaných zahraničních institucí. Jak uvádí Kordač, doslovná 

aplikace tohoto ustanovení českými soudy vyžadující přiložení těchto pravidel by se 
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jednak rovnala mezinárodní ostudě, jednak by mohla představovat porušení čl. II 

Newyorské úmluvy, pokud by soudy takovou rozhodčí doložku neuznaly.
127

  

Pokud bych měl shrnout výše uvedené, lze se ztotožnit s názorem Lisseho, že 

novela přinesla potvrzení faktického monopolu RSHAK jako jediného stálého 

rozhodčího soudu s nezúženou arbitrabilitou, na druhou stranu však došlo i k 

legitimizování arbitrážních center a povýšení jejich pravidel řízení na úroveň stálých 

rozhodčích soudů, když nově připouští založení pravomoci rozhodce ad hoc zapsaného 

na seznamu arbitrážního centra dle mechanismu v pravidlech rozhodčího řízení a 

nikoliv pouze přímo v rozhodčí smlouvě.
128

  V tomto směru šla dle mého názoru Novela 

správným směrem. Na druhou stranu byly přijaty do ZRŘ prvky, o jejichž správnosti 

přesvědčen nejsem. Příkladem může být bezvýjimečný požadavek na bezúhonnost 

rozhodců, který znemožní výkon činnosti i za nedbalostní a nesouvisející delikty, nebo 

bezvýjimečný požadavek přikládání rozhodčích pravidel ke smlouvám i pro 

respektované zahraniční instituce. Nad posledně jmenovaným požadavkem se 

pozastavují i mezinárodně renomovaní zahraniční rozhodci.
129

 

Závěrem ještě uvádím, že v souladu se současnou právní úpravou tak existují jako 

české stálé rozhodčí soudy vedle RSHAK ještě Burzovní rozhodčí soud při Burze 

cenných papírů Praha a Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno. 

Dříve funkční Burzovní rozhodčí soud při Plodinové burze Brno se již nezřizuje a spory 

řeší RSHAK.
130

 

2.2.4. Zákon o mezinárodním právu soukromém 

Dne 1. 1. 2014 nabude účinnosti nový zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním 

právu soukromém (ZMPS), který byl přijat v rámci rekodifikace soukromého práva 

společně s novým občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o obchodních 

společnostech a družstvech (zák. č. 90/2012 Sb.). Po tomto datu budou ustanovení 

s mezinárodním prvkem přesunuta ze ZRŘ a nově upravena v části sedmé ZMPS.
131
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Konkrétně by mělo v souladu s § 124 bodu 16 ZMPS dojít ke zrušení § 4 odst. 2 ZRŘ, 

který upravuje činnost rozhodců zahraniční národnosti, a celé části páté.
 

Zjevně 

v důsledku nedbalostí zákonodárce, který Novelou vložil do ZRŘ novou část pátou 

„Seznam rozhodců vedený ministerstvem, aniž by došlo k přečíslování navazujících 

částí, by tak mělo dojít i ke zrušení této se ZMPS nesouvisející problematiky. Vzhledem 

k tomu, že jde s nejvyšší pravděpodobností o omyl, lze ještě před nabytím účinnosti 

nového ZMPS očekávat novelizaci ZRŘ, která posune číslování jeho částí. 

2.3. Právní úprava rozhodčího řízení ve Švýcarsku 

Právní úprava rozhodčího řízení ve Švýcarsku je na rozdíl od české založena na 

dualistickém systému, který spočívá v oddělené právní úpravě vnitrostátního a 

mezinárodního rozhodčího řízení. Jde o řešení celosvětově minoritní, ke kterému se 

z velkých evropských zemí přiklonila jen Francie.
132

 Hlavní příčinou zakotvení 

dualistické úpravy rozhodčího řízení přitom bylo tehdejší ústavní rozdělení pravomocí 

mezi federaci a kantony, neboť oblast procesního práva (vč. rozhodčí řízení) náležela do 

výhradní pravomoci kantonů, které měly vlastní procesní předpisy.
133

 Přijetím 

mezikantonální dohody, tzv. Mezikantonálního konkordátu o rozhodčím řízení z 27. 

března 1969 (Konkordát) sice došlo k unifikaci těchto přepisů, přesto byla jeho aplikace 

v rostoucím počtu mezinárodních rozhodčích řízení terčem kritiky, neboť dostatečně 

nereflektoval specifika mezinárodního rozhodčího řízení a potřebné změny nezískaly 

nutnou podporu mezi všemi kantony.
134

 Východiskem se ukázalo přijetí nového 

federálního Zákona o mezinárodním právu soukromém z 18. prosince 1987 (LDIP), 

který do své části dvanácté vyčlenil právní úpravu mezinárodního rozhodčího řízení a 

nahradil s účinností od 1. ledna 1989 v této části mezikantonální Konkordát. Ten zůstal 

nadále v platnosti pro oblast vnitrostátního rozhodčího řízení až do 1. ledna 2011, kdy 

nabyl účinnosti federální občanský soudní řád (CPC), který nově upravil vnitrostátní 

rozhodčí řízení na federální úrovni. Přijetí CPC přitom bylo důsledkem schválení nové 

federální ústavy v roce 1999, která umožnila přesunout pravomoc jednotlivých kantonů 

v oblasti občanského práva procesního na federaci a nahradit tak 26 samostatných 

kantonálních procesních předpisů.  
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2.3.1. Zákon o mezinárodním právu soukromém  

Jak jsem již uvedl v úvodu této kapitoly, právní úprava mezinárodního rozhodčího 

řízení je v současnosti obsažena v části dvanácté (čl. 176 – 194) zákona o mezinárodním 

právu soukromém z 18. prosince 1987 (LDIP). V čl. 176 odst. 1 zákon stanovuje dvě 

základní podmínky pro jeho aplikovatelnost. Podle tohoto ustanovení platí část dvanáctá 

LDIP pro rozhodčí řízení
135

 se sídlem ve Švýcarsku, pokud měla při uzavření rozhodčí 

smlouvy alespoň jedna ze stran své bydliště anebo trvalý pobyt mimo Švýcarsko. První 

podmínkou je tedy sídlo rozhodčího řízení ve Švýcarsku. Švýcarský zákonodárce tak 

zvolil čistě formální kritérium. Naopak s materiálním kriteriem se lze setkat například 

ve Francii, kde je podmínkou vztah případu k mezinárodnímu obchodu.
136

 Navázání na 

sídlo je přitom imperativní. To znamená, že strany se nemohou dohodnout na vyloučení 

švýcarského LDIP, jestliže je sídlo rozhodčího řízení umístěno ve Švýcarsku. Jinými 

slovy, umístění sídla do Švýcarska má vždy za následek aplikování švýcarského LDIP 

jako legis arbitri.
137

 Sídlo rozhodčího řízení je však třeba odlišovat od místa, kde se ve 

skutečnosti rozhodčí řízení odehrává. Je totiž zcela přípustné, aby se rozhodčí řízení se 

sídlem ve Švýcarsku odehrávalo výhradně v zahraničí a aby se zde dokonce rozhodci 

usnesli o výsledku řízení a podepsali rozhodčí nález.
138

 Výběr sídla je jedním z projevů 

autonomie vůle stran. Ty mohou výběr provést přímo v rozhodčí smlouvě nebo se na 

sídle dohodnout později. Strany také mohou určení sídla ponechat na některé 

z rozhodčích institucí. V takovém případě je na rozhodčím řádu zvolené instituce, 

jakým způsobem bude sídlo určeno. Rozhodčí pravidla SCAI z roku 2012 (Švýcarská 

pravidla) pro tento případ pověřují v čl. 16 ve spojení s čl. 4 Vnitřních pravidel Zvláštní 

výbor, který může výběrem pověřit přímo rozhodčí senát. Uvedený článek mu svěřuje 

tuto pravomoc nejen pro případ, kdy strany neurčily sídlo vůbec, ale také pro případ, že 

určení sídla bylo nejasné či neúplné. Za neúplné určení sídla je například považován 

pouhý výběr Švýcarska bez jakéhokoliv geografického upřesnění (Lausanne, Ženeva). 

Toto upřesnění je totiž důležité mimo jiné pro určení místní příslušnosti obecného 
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soudu, který bude například povolán ke jmenování, odvolání nebo nahrazení rozhodce 

(čl. 179 odst. 2 LDIP). Pokud není sídlo určeno jedním z výše uvedených způsobů, 

rozhodují v souladu s čl. 176 odst. 3 LDIP o sídle rozhodčího řízení samotní rozhodci. 

V odborné literatuře nepanuje shoda nad tím, zda může sídlo určit eventuelně i soudce 

obecného soudu. V tomto případě se ztotožňuji s většinovým názorem, který tuto 

možnost soudci přiznává v případě, že ho již strany pověřily výběrem rozhodců.
139

 

Opačné názory se opírají o argument, že na rozdíl od Konkordátu a CPC tato možnost v 

LDIP není zákonodárcem výslovně zmíněna.
 140

  

Druhou podmínkou pro aplikovatelnost LDIP je, aby minimálně jedna ze stran 

neměla v době uzavření rozhodčí smlouvy své bydliště nebo trvalý pobyt ve Švýcarsku. 

Za bydliště se přitom v případě společností a trustů považuje jejich sídlo.
141

 Za 

zahraniční bydliště/trvalý pobyt však není považováno umístění provozovny zahraniční 

společnosti ve Švýcarsku, jako je tomu v úpravě vzdání se odvolání v čl. 192 LDIP. 

Švýcarský zákonodárce tak de facto vytvořil dva koncepty internacionality, když 

v případě vzdání se odvolání připouští relevantní vztah pobočky zahraniční společnosti 

ke Švýcarsku.
142

 Federální soud podmínku bydliště/ trvalého pobytu dále upřesnil v tom 

směru, že relevantní je pouze bydliště či trvalý pobyt účastníků sporu.
143

 Aplikování 

zákona o mezinárodním právu soukromém tak může být vyloučeno v případě 

vícestranné rozhodčí smlouvy mezi stranami ze Švýcarska i zahraničí, jestliže jsou 

účastníky sporu výhradně osoby s bydlištěm či trvalým pobytem ve Švýcarsku, což 

vnáší do rozhodčího řízení nežádoucí prvek nejistoty.
144

  

Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, spadá rozhodčí řízení obligatorně 

pod úpravu LDIP, a to až na dvě výjimky. První (obecná) výjimka vyplývá z čl. 1 odst. 

2 LDIP, který zakotvuje přednost mezinárodních smluv před ustanoveními LDIP. Jako 

příklad mezinárodní smlouvy, která se v případě rozhodčího řízení uplatní před 
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ustanoveními LDIP, je možno uvést Washingtonskou úmluvu.
145

 Druhá výjimka 

vyplývá z čl. 176 odst. 2 LDIP, který stranám umožňuje vyloučit ustanovení části 

dvanácté a dohodnout se na výhradní aplikaci části třetí CPC. Strany tak mohou učinit 

již v rozhodčí smlouvě nebo později. Jedinou podmínkou je, aby tak učinily výslovně. 

Obdobnou možnost připouštěl LDIP pro dřívější Konkordát, v praxi však šlo o velmi 

zřídka využívané ustanovení.
146

 Zachování této možnosti nicméně potvrzuje liberální 

přístup švýcarských legislativců k rozhodčímu řízení, neboť ponechává stranám prostor, 

aby se zřetelem ke všem okolnostem samy zvolily pro ně nejvhodnější úpravu. V jakých 

případech se strany spíše přikloní k CPC, přestože by jejich případ spadal do úpravy 

LDIP? Mám za to, že volba CPC může být vhodná například pro dvě společnosti sídlící 

de facto ve Švýcarsku, avšak právně registrované jsou (např. z daňových důvodů) v 

zahraničí. Důvodem může být i odlišné pojetí arbitrability v LDIP a CPC. 

Na rozdíl od české právní úpravy švýcarský zákonodárce nijak nerozlišuje mezi 

rozhodčím řízením ad hoc a rozhodčím řízením institucionálním. Jediným případem, 

kdy je rozhodčí instituce v textu zákona zmíněna, je ustanovení čl. 176 odst. 3, které 

opravňuje rozhodčí instituci určit sídlo rozhodčího senátu. Nedochází tak ani ke 

komplikacím, ke kterým dochází v České republice ve spojitosti s rozlišováním 

rozhodčích institucí fungujících jako tzv. stálých rozhodčích soudů a institucí, které 

poskytují obdobné služby, aniž by splňovaly zvláštní zákonné požadavky.
147

 

2.3.2. Občanský soudní řád  

Federální občanský soudní řád z 19. prosince 2008 (CPC), který nabyl účinnosti 

dne 1. ledna 2011, ve své části třetí obsahuje novou právní úpravu vnitrostátního 

rozhodčího řízení. O obsahově zcela novou právní úpravu však nejde, jelikož CPC 

převzal z velké části dosavadní úpravu obsaženou v Konkordátu, který byl ve své době 

považován za vynikající, progresivní a novátorský zákon o rozhodčím řízení.
148

 

K několika významným změnám oproti Konkordátu však došlo. Cílem těchto změn 

přitom bylo docílit stejného úspěchu, kterého v oblasti mezinárodního rozhodčího řízení 
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dosáhl LDIP.
149

 Jako příklad lze uvést možnost rozhodců nařídit předběžná opatření, 

což dříve podle čl. 26 Konkordátu nebylo možné. Další významnou změnou je 

odstranění dvouinstančního odvolacího řízení a zavedení přímého odvolání 

k Federálnímu soudu, jako je tomu v případě LDIP. Přijetí nové právní úpravy tedy ve 

svém důsledku v řadě případů vedlo ke vzdálení se od Konkordátu a k přiblížení 

k LDIP. Další novinkou je způsob jmenování rozhodců ve vícestranném rozhodčím 

řízení. Nový čl. 362 odst. 2 CPC totiž umožňuje obecným soudům jmenovat všechny 

členy rozhodčího senátu v zájmu zachování rovnosti účastníků.
150

 Z toho vyplývá, že 

ustanovení rozhodčí smlouvy o jmenování „svých rozhodců“ se za podmínek čl. 362 

odst. 2 CPC nepoužije. Obdobné pravidlo bylo rovněž inkorporováno do čl. 8 odst. 5 

Rozhodčích pravidel SCAI z roku 2012 (Švýcarská pravidla). 

Pokud bych měl souhrnně vymezit CPC oproti LDIP, jde na první pohled o 

úpravu legislativně odlišnou. LDIP je stručné, vymezuje jen základní body, což je 

považováno za jeho silnou i slabou stránku.
151

 CPC je mnohem detailnější, většina 

ustanovení nicméně zůstává dispozitivních. Rozdíly ve věcné úpravě již tak markantní 

nejsou. Rozsah působnosti CPC je oproti LDIP vymezen negativně. Podle čl. 353 CPC 

se ustanovení jeho třetí části aplikují na všechna řízení před rozhodčími soudy se sídlem 

ve Švýcarsku, pokud se na ně nevztahují ustanovení části dvanácté LDIP. Obdobně jako 

v případě LDIP švýcarský zákonodárce umožnil, aby strany ve formě výslovného 

písemného prohlášení vyloučily aplikaci CPC ve prospěch části dvanácté LDIP. 

Pokud dále není uváděno výslovně jinak. Zabývám se ve své práci porovnáváním 

švýcarského mezinárodního rozhodčího řízení podle úpravy obsažené v LDIP. 

2.4. Komparace předpokladů konání rozhodčího řízení v ČR a ve 

Švýcarsku 

Rozhodčí řízení může být realizováno pouze při splnění dvou minimálních 

podmínek, kterými je zaprvé pozitivní stanovisko dotčeného právního řádu 

(arbitrabilita), a zadruhé existence platné rozhodčí smlouvy.
152

 Jde o dvě vzájemně 

provázané podmínky pravomoci rozhodců (rozhodčích soudů), neboť arbitrabilita je 
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jednou za základních podmínek platnosti rozhodčí smlouvy a bez existence platné 

rozhodčí smlouvy není možné rozhodčí řízení vzhledem k jeho konsenzuální povaze 

konat.  

V doktríně se rozlišuje mezi arbitrabilitou objektivní (ratione materiae) a 

arbitrabilitou subjektivní (ratione personae). Zatímco arbitrabilita objektivní je obecně 

definována jako právním řádem stanovený okruh otázek připuštěný k řešení před 

rozhodci
153

, definice subjektivní arbitrability je v české a zahraniční doktríně pojímána 

odlišně. Česká doktrína na rozdíl od té zahraniční chápe pojem subjektivní arbitrabilita 

jako smluvní zúžení předmětu rozhodčího řízení
154

, který je vždy zahrnut v rámci 

arbitrability objektivní. Na druhé straně doktrína zahraniční subjektivní arbitrabilitu 

chápe jako způsobilost určitého subjektu uzavřít rozhodčí smlouvu.
155

 V České 

republice tak byly v tomto „zahraničním“ smyslu subjektivně nearbitrabilní například 

spory veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení.
156

     

Vzhledem k omezenému rozsahu diplomové práce bude následující podkapitola 

věnována pouze arbitrabilitě ve smyslu objektivním.  

2.4.1. Arbitrabilita 

Jak vyplývá z výše uvedeného, arbitrabilita určuje, zda může být určitý druh sporů 

řešen prostřednictvím rozhodčího řízení, či zdali je naopak vyhrazen pouze obecným 

soudům.
157

 Za arbitrabilní jsou přitom obecně považovány spory, které jsou v dispozici 

stran a nezasahují do sféry státní ochrany veřejného zájmu.
158

 Zásadně jsou tak 

vyloučeny z projednávání a rozhodnutí v rozhodčím řízení například spory z oblasti 

trestního práva či spory ve statusových věcech. Z hlediska legislativní konstrukce 

arbitrabilita spočívá zpravidla na jednom základním kritériu (např. majetkové povaze 

sporu), ale často se lze setkat i s vedlejšími omezeními, tak jak je tomu i v českém 

právním řádu (viz níže).  
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V České republice arbitrabilitu upravuje § 2 ZRŘ. Z jeho ustanovení vyplývá, že 

v rozhodčím řízení je možné řešit výhradně majetkové spory, a to s výjimkou sporů 

vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, k jejichž projednání 

a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc obecného soudu nebo o nichž to stanoví 

zvláštní zákon, a to ještě jen za předpokladu, že lze o předmětu sporu uzavřít smír.  

Českou koncepci arbitrability tak lze považovat za značně složitou a limitující, když 

tato je vázána dokonce na 4 podmínky. Již zmiňovanou Novelou ZRŘ byla arbitrabilita 

alespoň mírně rozšířena o možnost řešit i majetkové spory, k jejichž rozhodování je 

v prvním stupni jinak příslušný i jiný orgán veřejné moci, než je soud. Podmínkou je, že 

to zvláštní zákon výslovně umožní. Novelou ZRŘ byl přitom současně doplněn zákon o 

elektronických komunikacích, který takto umožnil řešit v rozhodčím řízení některé 

spory mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti namísto předsedy Rady 

Českého telekomunikačního úřadu.
159

  

Ve Švýcarsku stanovuje kritérium arbitrability v řízených podléhajících LDIP 

jeho čl. 177 odst. 1, když jako jedinou podmínku arbitrability vyžaduje majetkovou 

povahu sporu.
160

  Švýcarský zákonodárce na rozdíl od českého neváže arbitrovatelnost 

na další podmínky, čímž otevírá prostor pro řešení mnohem širšího spektra sporů. 

Arbitrabilita se přitom určuje výhradně podle LDIP jako legis arbitri, a to bez ohledu na 

její možné užší vymezení v legis causae nebo v národním právu stran sporu, což může 

mít nicméně neblahé dopady při uznání a výkonu rozhodčího nálezu v zahraničí.
161

 

Tohoto rizika si byl švýcarský zákonodárce vědom a ponechal jeho zvážení na 

stranách.
162

 Švýcarské právo tak obecně umožňuje řešit i spory, jejichž arbitrabilita je v 

zásadě v mnoha zemích vyloučena, jako např. spory v právu duševního vlastnictví, 

v právu soutěžním, ale i obchodní spory vycházející z práva dědického či 

konkurzního.
163

 Vyloučeny nejsou ani spory týkající se nemovitostí, o jejichž 

arbitrovatelnosti byly vedeny diskuze i v České republice. V těchto diskuzích byl 

prezentován názor, že arbitrabilita takových sporů není dána mimo jiné z toho důvodu, 
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že rozhodčí nález nemůže sloužit jako podklad pro zápis do katastru nemovitostí.
164

 

Přesvědčivými argumenty vyvrátili takové názory Petr a Pavel Dobiášovi, když na 

příkladu zrušení podílového spoluvlastnictví nemovitosti a následného přikázání do 

výlučného vlastnictví jednoho ze spoluvlastníků prokázali možnost naplnění všech 

českých kritérií arbitrability, tudíž vydaný rozhodčí nález konstitutivní povahy může na 

základě § 28 odst. 2 ZRŘ ve spojení s § 7 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, tvořit základ pro provedení 

záznamu v katastru nemovitostí.
165

 Vyloučení arbitrability v těchto sporech je dnes 

oprávněně odmítáno již většinou autorů i v České republice.
166

 

Mezinárodní smlouvy zásadně neobsahují ustanovení, která by stanovovala 

konkrétní kritéria arbitrability sporů.
167

 Výjimkou je Washingtonská úmluva, která 

v článku 25 svěřuje do pravomoci Mezinárodního střediska pro řešení investičních 

sporů (ICSID) „každý právní spor vznikající přímo z investice mezi smluvním státem a 

občanem jiného smluvního státu…“ Newyorská úmluva sice v několika ustanoveních 

zmiňuje arbitrabilitu sporu jako nezbytnou podmínku pro uznání rozhodčí smlouvy, 

resp. rozhodčího nálezu, avšak určení konkrétních kritérií arbitrability přenechává na 

příslušných vnitrostátních úpravách.
168

 Za výjimku lze považovat snad jen ustanovení 

čl. I odst. 3 Newyorské úmluvy, která státům umožňuje přijmout výhradu aplikace 

jejích ustanovení pouze pro spory z právních vztahů, které jsou, ovšem opět podle 

příslušného vnitrostátního právního řádu, považovány za obchodní. Stejný přístup k 

určení arbitrability sporů sleduje o něco později přijatá Evropská úmluva.
169

 

2.4.2. Rozhodčí smlouva 

Existence platné rozhodčí smlouvy je druhou základní podmínkou pro možnost 

konání rozhodčího řízení. Česká i švýcarská právní úprava rozhodčí smlouvu zmiňují 

v několika ustanoveních, aniž by ji však uspokojivě definovaly. Vystihující definici 

nicméně můžeme najít v čl. 7 Vzorového zákona UNCITRAL, který rozhodčí smlouvu 
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vymezuje jako „dohodu stran, že všechny nebo určité spory, které mezi nimi vznikly 

nebo mohou vzniknout z určitého právního vztahu, ať již smluvního nebo 

mimosmluvního, budou řešeny v rozhodčím řízení.“ Vlastní definici obsahuje i 

Newyorská úmluva v čl. II odst. 1, podle které je rozhodčí smlouvou „písemná dohoda, 

podle níž se strany zavazují podrobit rozhodčímu řízení všechny nebo některé spory, 

které mezi nimi vznikly nebo mohou vzniknout z určitého právního vztahu či 

mimosmluvního, týkajícího se věci, jež může být vyřízena rozhodčím řízením“.  

Z formulace „vznikly nebo mohou vzniknout“ je možné vyvodit dva základní 

typy rozhodčí smlouvy, jež se v teorii i praxi rozlišují. V prvním případě jde o tzv. 

smlouvu o rozhodci, dohodu o řešení sporu prostřednictvím rozhodčího řízení, která 

reflektuje již vzniklý spor mezi stranami. V praxi se tento typ rozhodčí smlouvy 

vyskytuje velmi zřídka, neboť strany po vzniku sporu velice těžko na čemkoliv 

naleznou shodu. Druhým a v praxi častějším typem rozhodčí smlouvy je proto tzv. 

rozhodčí doložka.
170

  V tomto případě jde o dohodu, kterou strany vyjadřují souhlas 

s řešením sporu z určitého právního vztahu prostřednictvím rozhodčího řízení do 

budoucna. V době uzavření rozhodčí smlouvy tedy spor ještě neexistuje a v naprosté 

většině případů k jeho vzniku ani nedojde.
171

 Český právní řád, stejně jako většina 

cizích právních řádů, přitom umožňuje, aby rozhodčí doložka existovala nejen jako 

součást smlouvy hlavní, ale připouští i její zakotvení v samostatném smluvním 

ujednání, které na smlouvu hlavní pouze odkazuje.
172

 Někdy se jako třetí typ rozhodčí 

smlouvy uvádí ještě tzv. neomezený kompromis.
173

 V tomto případě jde o rozhodčí 

smlouvu pro určité delší časové období, během kterého má mezi stranami dojít k 

uzavírání většího počtu různých smluv, aniž by přitom muselo dojít k vložení rozhodčí 

doložky do každé z nich, neboť souhlas k projednání a rozhodnutí související sporů 

prostřednictvím rozhodčího řízení je již obsažen v předchozí rozhodčí smlouvě, tj. 

neomezeném kompromisu.
174

 Jedná se tedy ve své podstatě o rozhodčí doložku pro širší 

okruh smluv, která by navíc měla z povahy věci spíše existovat vždy jako samostatný 
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smluvní dokument než jako doložka ve smlouvě.
175

 Je nutné poznamenat, že moderní 

právní řády nedělají mezi těmito typy rozhodčích smluv významnějšího rozdílu.
176

 

Například švýcarský LDIP na rozdíl od českého ZRŘ jakékoliv členění rozhodčích 

smluv nezmiňuje, natož aby navíc pro jednotlivé typy rozhodčích smluv zakládal různé 

obsahové požadavky, jako je tomu např. v  nově vloženém ustanovení § 3 odst. 5 ZRŘ. 

S platně uzavřenou rozhodčí smlouvou jsou v právních řádech jednotlivých států 

spojeny významné právní účinky. Pominu-li primární vznik závazku strany předložit 

spor rozhodci či rozhodčí instituci a s tím spojené založení jejich pravomoci věc 

projednat a rozhodnout, jedná se především o derogační účinek na pravomoc jinak 

příslušných obecných soudů a tomu odpovídající povinnost obecných soudů na námitku 

strany řízení zastavit, pokud nezjistí, že rozhodčí smlouva je neplatná, neúčinná, 

nedopadá na konkrétní spor anebo je nezpůsobilá k použití.
177

 Povinnost odkázat strany 

na rozhodčí řízení v takovém případě ukládá jak čl. II odst. 3 Newyorské úmluvy, tak 

jednotlivé vnitrostátní právní úpravy. Ve švýcarském právu je toto pravidlo upraveno 

obdobně v čl. 7 LDIP. Tento článek však navíc pod písmenem c) výslovně obsahuje 

jako speciální důvod odmítnutí pravomoci obecného soudu případ, kdy rozhodčí senát 

nemohl být ustanoven z důvodů, které byly zcela zjevně na straně žalovaného. 

V českém právu obsahuje příslušnou úpravu nikoliv ZRŘ, ale občanský soudní řád. Ten 

v § 106 obdobně jako LDIP zakotvuje požadavek námitky žalovaného před prvním jeho 

úkonem ve věci samé. Samotné uzavření rozhodčí smlouvy tedy neznamená, že 

konkrétní spor bude nakonec projednán a rozhodnut v rozhodčím řízení. Samotné 

uzavření rozhodčí smlouvy rovněž nezakládá překážku litispendence, ani přetržení či 

stavení promlčecí lhůt, neboť tyto účinky právní předpisy spojují až se zahájením řízení 

ve věci samé.
178

 

S ohledem na výše zmíněné účinky je značná pozornost věnována problematice 

požadavků na formu rozhodčí smlouvy. Většina právních předpisů jednotlivých států 

vyžaduje pod sankcí neplatnosti rozhodčí smlouvy její uzavření pouze v písemné 
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formě.
179

 V České republice je tento požadavek výslovně uveden v § 3 odst. 1 ZRŘ, 

který stanoví, že „Rozhodčí smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.“ 

Podle druhé věty téhož odstavce je nicméně písemná forma zachována, jestliže je 

rozhodčí smlouva sjednána telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, 

jež umožňují zachycení jejich obsahu a určení osob, které rozhodčí smlouvu sjednaly. 

Ve Švýcarsku je podle čl. 178 odst. 1 LDIP rozhodčí smlouva platná, jestliže je 

uzavřena písemně, pomocí telegramu, dálnopisem, faxem nebo jakýmkoliv jiným 

způsobem komunikace, který umožňuje podat důkaz o existenci rozhodčí smlouvy 

v podobě textu.
180

 Obsahově obdobné ustanovení dnes obsahuje pro vnitrostátní 

rozhodčí řízení v čl. 358 i CPC, na rozdíl od předchozí úpravy v ustanovení čl. 

6 Konkordátu, který vyžadoval pro platnost rozhodčí smlouvy písemnou formu, aniž by 

připouštěl jiné prostředky komunikace. Písemná forma přitom spočívala především 

v požadavku na vlastnoruční podpis smluvních stran, nikoliv na požadavku ručně 

psaného textu rozhodčí smlouvy.
181

 Z výše uvedeného je patrné, že LDIP i ZRŘ 

představují z hlediska požadavků na formu rozhodčí smlouvy moderní právní předpisy, 

když umožňují její uzavření za pomoci novodobých komunikačních prostředků bez 

zbytečných formalismů a vycházejí vstříc požadavkům praxe na co nejjednodušší a 

nerychlejší způsob vzájemné komunikace. Požadavky na formu rozhodčí smlouvy jsou 

v LDIP a ZRŘ upraveny benevolentněji než v Newyorské úmluvě.  Newyorská úmluva 

totiž v čl. II odst. 1 zavazuje smluvní státy uznat pouze písemnou dohodu, kterou se 

podle následujícího odstavce rozumí rozhodčí doložka nebo smlouva podepsaná 

stranami nebo obsažená ve výměně dopisů nebo telegramů. Většina soudů 

v jednotlivých státech však tato ustanovení vykládá velice široce a postupně 

přizpůsobuje tomu, jak se vyvíjí technika a používání prostředků distanční 

komunikace.
182

 Extenzivnější výklad Newyorské úmluvy v otázce formy rozhodčí 

smlouvy byl rovněž podpořen i v Doporučení UNCITRAL o výkladu článku II odst. 2 a 

článku VII odst. 1 Newyorské úmluvy přijaté dne 7. 7. 2006, které se vyslovilo pro 
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demonstrativní výčet uvedených forem komunikace.
183

 Tento přístup k výkladu 

Newyorské úmluvy je dle mého názoru správný, neboť jejím účelem jistě nebylo 

vytvářet bariéry v mezinárodním rozhodčím řízení zbytečným formalismem, ale naopak 

umožnit v co nejširším rozsahu uznání a výkon rozhodčích nálezů. Důvodem pro 

výslovné neuvedení ostatních přípustných forem je tak spíše než úmysl omezit přípustné 

formy rozhodčích smluv jednoduše fakt, že v době uzavírání Newyorské úmluvy 

moderní komunikační prostředky neexistovaly nebo nebyly natolik rozšířené.
184

 

Problematika formy rozhodčí smlouvy byla v neposlední řadě předmětem diskuzí při 

přípravě revidované verze čl. 7 Vzorového zákona UNCITRAL, které vyústily v přijetí 

dvou variant tohoto článku.
185

 První z nich zachovává požadavek písemné podoby a 

demonstrativní výčet přípustných způsobů, zatímco druhá z nich se omezuje na pouhou 

definici rozhodčí smlouvy a úpravu formy vynechává. Z výše uvedeného je patrné, že je 

otázka právní úpravy formy rozhodčí smlouvy aktuální i na počátku 21. století.  

   Pokud jde o právní povahu rozhodčí smlouvy, vedou se v právní teorii 

dlouhodobě diskuze o tom, zda je o smlouvu hmotněprávní, procesní nebo smíšenou. 

Přestože mohou mít tyto diskuze odraz v jednotlivých právních úpravách, právní praxi 

zásadním způsobem neovlivňují.
186

 Z tohoto důvodu nebudu v této diplomové práci 

uvedenou problematiku podrobněji rozebírat a jen se okrajově zmíním o příbuzné 

otázce, která se týká vztahu rozhodčí smlouvy a smlouvy hlavní. Vzhledem k tomu, že 

rozhodčí doložky zásadně tvoří nedílnou součást smlouvy hlavní, je nutné posoudit 

jejich vzájemný vztah v případě zjištění neplatnosti smlouvy hlavní (a naopak). 

Znamená v takovém případě neplatnost smlouvy hlavní ipso iure neplatnost rozhodčí 

smlouvy nebo jsou na sobě obě smlouvy relativně nezávislé? Současný přístup k této 

problematice vychází z druhé varianty, označované jako doktrína autonomie nebo 

separace.
187

 Jde o široce uznávanou zásadu, která se prosazuje jak v mezinárodním 
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prostředí, tak v praxi jednotlivých zemí.
188

 Potvrzením prosazení doktríny autonomie 

obou smluv je její výslovné zakotvení ve vnitrostátních právních předpisech, ale i 

rozhodčích řádech stálých rozhodčích institucí. Ve Švýcarsku tak dle čl. 178 odst. 3 

LDIP nemůže být namítána neplatnost rozhodčí smlouvy z důvodu, že hlavní smlouva 

je neplatná nebo se vztahuje na spor, který ještě nevznikl.
189

 Obdobné ustavení obsahuje 

v čl. 357 odst. 2 pro vnitrostátní rozhodčí řízení i CPC. V českém právu nalezneme 

obdobnou úpravu nikoliv v ZRŘ, ale v § 267 odst. 3 obchodního zákoníku, který 

stanoví, že „Je-li součástí jinak neplatné smlouvy dohoda o volbě práva nebo tohoto 

zákona (§ 262) nebo dohoda o řešení sporu mezi smluvními stranami, jsou tyto dohody 

neplatné pouze v případě, že se na ně vztahuje důvod neplatnosti.“ Podle stejného 

odstavce platí tento princip i naopak, když jeho poslední věta stanoví, že „neplatnost 

těchto dohod se netýká neplatnosti smlouvy, jejíž jsou součástí.“  V rozhodčích řádech 

stálých rozhodčích institucí je možné výslovné zakotvení doktríny autonomie objevit 

například v čl. 21 odst. 2 Švýcarských pravidel z roku 2012 nebo v čl. 6 odst. 9 Pravidel 

ICC z roku 2012, nikoliv však v Řádu RSHAK, což však neznamená, že by tento 

rozhodčí soud doktrínu neuznával. 

3. Rozhodčí instituce  

3.1. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře 

ČR 

Nejvýznamnějším českým stálým rozhodčím soudem a jediným s všeobecnou 

působností je v současnosti Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře 

České republiky (RSHAK či Rozhodčí soud). Rozhodčí soud byl zřízen v roce 1949 

výnosem Ministerstva zahraničního obchodu, jímž byl schválen jeho původní Statut a 

Řád, a působil v té době při Československé obchodní komoře. Jeho vznik byl 

důsledkem jednoho z dílčích úkolů Československé obchodní komory, která si ve svých 

tehdejších stanovách kladla za cíl „vytvořit předpoklady pro existenci a fungování 

stálého rozhodčího soudu, který by působil k řešení právních sporů vzniklých 

z obchodních jednání mezi čs. právnickými osobami na straně jedné a jejich 

zahraničními partnery na straně druhé, nebo k řešení právních sporů, kde jsou stranami 
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jenom zahraniční právní subjekty“.
190

 K rozšíření působnosti Rozhodčího soudu i na 

vnitrostátní spory došlo v roce 1960 s přijetím vyhlášky ministra zahraničního obchodu 

č. 103/1960 Sb., o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci
191

, na 

kterou navazovalo i vydání nového rozhodčího řádu.
192

 K dalším změnám rozhodčího 

řádu došlo vyhláškou č. 140/1965 Sb. v souvislosti s přijetím nového zákona o 

rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku č. 98/1963 Sb. a dále u příležitosti 

uzavření tzv. Moskevské úmluvy
193

 a následné harmonizace s Jednotným vzorovým 

řádem rozhodčích soudů při obchodních komorách členských států RVHP vyhláškou č. 

47/1975 Sb.
194

 K zákonnému zakotvení postavení Rozhodčího soudu došlo teprve 1. 

července 1980 přijetím zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, 

kdy byl rovněž změněn jeho název na Rozhodčí soud při Československé obchodní a 

průmyslové komoře.
195

 Na provedené změny reagoval s účinností od 1. ledna 1982 opět 

nový rozhodčí řád.
196

 K vyhlášení posledního rozhodčího řádu tehdejšího Rozhodčího 

soudu Československé obchodní a průmyslové komory došlo vyhláškou č. 14/1988 Sb. 

která poté byla ještě několikrát novelizována. Mezitím však byla zákonem č. 301/1992 

Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, 

založena Hospodářská komora ČR a Agrární komora, které podle tehdejšího znění § 19 

byly oprávněny „po vzájemné dohodě zřídit rozhodčí soud jako stálý nezávislý orgán 

pro rozhodování sporů o majetkové nároky nezávislými rozhodci podle předpisů o 

rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku.“ Avšak toto ustanovení nikdy 

nenašlo praktického uplatnění, neboť s účinností od 1. 1. 1995 došlo zákonem 223/1994 

Sb. ke sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou 

komorou ČR a zániku první jmenované, přičemž Hospodářská komora ČR vstoupila do 
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veškerých majetkových a jiných práv, jakož i povinností Československé obchodní a 

průmyslové komory jako její právní nástupce. Podle ustanovení § 3 tohoto zákona se 

přitom původní rozhodčí soud transformoval na dnešní Rozhodčí soud při Hospodářské 

komoře ČR a Agrární komoře ČR, a to včetně Předsednictva rozhodčího soudu, jeho 

Statutu i Řádu. Rozhodčí smlouvy uzavřené ve prospěch tehdejšího Rozhodčího soudu 

zůstaly rovněž ze zákona nadále v platnosti jako rozhodčí smlouvy ve prospěch 

RSHAK. Rozhodčímu soudu také zůstala zachována pravomoc rozhodovat spory podle 

Moskevské úmluvy. Současně byl tímto zákonem novelizován výše zmíněný § 19 

zákona č. 301/1992 Sb., který dodnes stanoví, že „Při Hospodářské komoře České 

republiky působí jako stálý rozhodčí soud Rozhodčí soud při Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky jako nezávislý orgán pro 

rozhodování sporů nezávislými rozhodci podle předpisů o rozhodčím řízení“, čímž 

poskytuje nezbytný zákonný podklad pro existenci RSHAK jako stálého rozhodčího 

soudu ve smyslu § 13 ZRŘ a umožňuje rozhodčímu soudu řešit veškeré spory, které 

spadají pod působnost ZRŘ. Ačkoliv toto ustanovení hovoří pouze o tom, že RSHAK 

působí jen při Hospodářské komoře ČR, v praxi se tato „nesymetrie“ nijak neprojevuje 

a obě komory vykonávají vůči rozhodčímu soudu stejné funkce.
197

 Využívaje 

oprávnění, které stálým rozhodčím soudům přiznal nový zákon o rozhodčím řízení 

(ZRŘ)
198

, vydal již samostatně RSHAK s účinností od 1. 1. 1995 svůj nový statut i řád, 

který byl díky jednoduché proceduře vydávání několikrát pozměněn. Vzhledem 

k vypovězení Moskevské úmluvy s účinností od 26. 1. 1996 přišel RSHAK na konci 

minulého století o velké množství mezinárodních sporů, které však postupně nahradil 

nárůst sporů vnitrostátních.
199

 Na rostoucí počet vnitrostátních rozhodčích řízení 

reagoval v roce 1998 RSHAK vydáním zvláštního rozhodčího řádu pro vnitrostátní 

spory, kterým se začaly řídit spory mezi stranami se sídlem (bydlištěm) na území ČR.
200

 

Jak vyplývá ze statistiky RSHAK, počet vnitrostátních sporů neustále roste a dosáhl 

v roce 2011 impozantní hodnoty 2960 sporů, zatímco počet mezinárodních sporů 

nedosáhl ani 5% z jejich celkového počtu.
201

 V souvislosti s rozvojem moderních 
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technologií a možností rychlejšího rozhodování sporů, byl s účinností od 1. června 2004 

vydán k tuzemskému rozhodčímu řádu dodatek pro rozhodování sporů online.
202

 Vedle 

rozhodčího řádu pro tuzemské spory však stále existoval obecný Řád, podle kterého 

probíhaly mezinárodní spory.  

Tento stav trval až do 1. července 2012, kdy byly dva dosavadní řády (obecný a 

vnitrostátní) nahrazeny jednotným Řádem (Řád). Vedle něj však zůstaly nadále 

zachovány zvláštní řády pro specifické druhy rozhodčího řízení, tj. pro spory o domény, 

úhradové spory ve zdravotnictví, on-line řízení či spotřebitelské spory realizované ve 

spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR).
203

 

Vedle zrušení výše zmíněného dualismu
204

 bylo cílem nového řádu implementovat 

změny provedené Novelou, jakož i zavést změny technického a organizačního 

charakteru.
205

 Z novinek je možné jmenovat například možnost vznést námitku 

podjatosti rozhodce ve spotřebitelských sporech kdykoliv během řízení (§ 24 odst. 1 in 

fine Řádu), možnost doručování do datové schránky (§ 7 odst. 1 Řádu), výstižnější 

označení osoby ustanovené k přijímání nedoručitelné korespondence („osoba pověřená“ 

místo „opatrovník“ - § 10 odst. 9 Řádu) nebo prodloužení lhůt pro rozhodnutí v tzv. 

urychleném řízení (§ 30 Řádu). Řád nicméně v několika případech strany nadbytečně 

omezuje nebo naopak nedůsledně provádí ustanovení ZRŘ. Příkladem může být 

nemožnost dohody stran ohledně vyloučení ústního jednání ve spotřebitelských sporech 

(§ 29 odst. 1 Řádu), ačkoliv to zákon ani po novele nevylučuje, a naopak bez zmínění 

výjimky pro spotřebitelské spory stranám umožňuje dohodu o tom, že není třeba 

odůvodnění rozhodčího nálezu (§ 29 odst. 2 Řádu), ačkoliv to zákon ve spotřebitelských 

sporech neumožňuje (§ 25 odst. 2 in fine ZRŘ). Obdobným případem nadbytečného 

omezení stran je nemožnost rozhodování sporů podle zásad spravedlnosti, přestože 

zákon ani zde takovou možnost zcela nevylučuje a požaduje pouze dodržení kogentních 

ustanovení na ochranu spotřebitele.  
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 BĚLOHLÁVEK, Alexander. Nový Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Právní 

rozhledy. 2012, č. 12., str. 1 



42 

 

Pokud jde o organizační uspořádání RSHAK, nalezneme příslušnou úpravu v jeho 

Statutu a dále v podrobnostech i v Řádu. Podle čl. II odst. 1 Statutu se v současnosti 

RSHAK skládá z předsednictva rozhodčího soudu, rozhodců a tajemníka.
206

 

Administrativní úlohu ale vykonává také sekretariát.
207

 Statutárním orgánem RSHAK je 

třináctičlenné předsednictvo jmenované na tři roky představenstvy obou komor z listiny 

rozhodců vedené RSHAK. Předsednictvo volí ze svého středu předsedu a 

místopředsedy, kteří jménem rozhodčího soudu jednají navenek. Předsednictvo řídí 

RSHAK, jedná jeho jménem, vykonává úkoly svěřené mu Řádem a Statutem, zejm. 

dohlíží na řádný chod rozhodčího řízení, jakož i činí ostatní úkony RSHAK, které 

nepatří do pravomoci ostatních orgánů. Pokud jde o rozhodce, vede rozhodčí soud 

listinu rozhodců, kteří mohou rozhodovat spory konané u RSHAK.
208

 Pokud o to strany 

požádají, může předsednictvo rozhodnout o zápisu rozhodce jen pro konkrétní spor (ad 

hoc), s výjimkou případu, kdy by šlo o jediného rozhodce nebo předsedu rozhodčího 

senátu.
209

 Na listinu rozhodců mohou být zapsány osoby bez ohledu na národnost, které 

si svou činností osvojily způsobilost pro funkci rozhodce a jejichž vědomosti a 

zkušenosti včetně znalosti práva ve spojení s osobními vlastnostmi dávají záruku 

úspěšného výkonu funkce rozhodce. O zapsání na listinu, jakož i o vypuštění rozhodců 

z listiny, rozhoduje předsednictvo.
210

 Třetím organizačním článkem RSHAK je 

tajemník,
211

 vykonávající organizační činnost a zabezpečující plnění úkolů zadaných 

předsednictvem či stanovených Řádem. Zajišťuje tak například řádné vyhotovení všech 

rozhodnutí a úschovu písemností, podepisuje doložky o právní moci a se souhlasem 

Předsednictva uveřejňuje rozhodnutí zásadní důležitosti.
212

 

3.2. Rozhodčí instituce švýcarských obchodních komor  

Jak lze vyčíst  z úvodu ke Švýcarským pravidlům z roku 2004, mělo dříve 6 

švýcarských obchodních a průmyslových komor svá vlastní pravidla pro rozhodování 

mezinárodních obchodních sporů cestou rozhodčího řízení. Řízení si zajišťovaly 

                                                 
206

 Dostupný v elektronické podobě na: http://www.soud.cz/downloads/statut_rozhodciho_soudu_pri_hk_cr_a_ak_cr.pdf 
207

 Řád s jeho činností počítají výslovně v úpravě předkládání písemností – § 8 Řádu z roku 2012 
208

 Tím není dotčena povinnost zápisu na seznam rozhodců vedený Ministerstvem spravedlnosti ve smyslu nové části páté 

ZRŘ, pokud jde o spotřebitelský spor a pravomoc je založena na rozhodčí doložce. Rozhodci, kteří byly na seznamu 

rozhodců pro spotřebitelské spory vedeném RSHAK, byli podle přechodných ustanovení Novely do tohoto seznamu zapsáni 

bezplatně, a to s výjimkou rozhodců, kteří nesplňovali podmínky podle § 4 ZRŘ a těch, kteří oznámili nesouhlas s tímto 

zápisem. 
209

 § 3 odst. 1 Řádu; Seznam rozhodců ad hoc - http://www.soud.cz/seznamy-rozhodcu/rozhodci-jmenovani-ad-hoc 
210

 čl. IV odst. 1 Statutu RSHAK 
211

 resp. tajemnice – v současnosti JUDr. Marie Moravcová 
212

 § 4 odst. 2 Řádu. Některá zásadní rozhodnutí (právní věty) jsou k dispozici na: http://www.soud.cz/pravni-vety 

http://www.soud.cz/seznamy-rozhodcu/rozhodci-jmenovani-ad-hoc
http://www.soud.cz/pravni-vety
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jednotlivé komory samostatně a nezávisle na ostatních. Přitom některé z nich měly 

jednotná pravidla pro mezinárodní i vnitrostátní rozhodčí řízení, jako například 

Obchodní a průmyslová komora v Ženevě.
213

 Ostatní Komory pak měly jedna pravidla 

pro mezinárodní a jedna pravidla pro vnitrostátní rozhodčí řízení, jako např. Obchodní a 

průmyslová komora Vaudu.
214

 Za účelem podpory institucionalizovaného rozhodčího 

řízení ve Švýcarsku a sjednocení tehdejších rozhodčích pravidel přijaly s účinností od 1. 

ledna 2004 obchodní a průmyslové komory Basileje, Bernu, Ženevy, Ticina, Vaudu, 

Curychu a od roku 2008 rovněž i Neuchâtelu společná Švýcarská pravidla pro rozhodčí 

řízení v mezinárodních věcech, která nahradila dřívější pravidla pro rozhodčí řízení 

v mezinárodních věcech jednotlivých Komor.
215

  Přijetí společných pravidel se nicméně 

nedotklo platnosti jejich vnitrostátních pravidel. Ta zůstala v platnosti i po 1. lednu 

2004.
216

 Švýcarská pravidla z roku 2004 vycházela z původních Rozhodčích pravidel 

UNCITRAL z roku 1976, která byla nicméně ve dvou směrech upravena a doplněna. 

Zaprvé šlo o změny a doplnění nutné k  přizpůsobení pravidel pro institucionální 

rozhodčí řízení. Zadruhé pak o změny a doplnění odrážející moderní praxi a výsledky 

srovnání předpisů v oblasti mezinárodního rozhodčího řízení. Tyto změny a doplnění 

však byly záměrně uplatněny jen v minimálním možném rozsahu.
217

 Z hlediska 

organizačního bylo rozhodčí řízení podle Švýcarských pravidel z roku 2004 postaveno 

na spolupráci obchodních komor v rámci skupiny nazvané „Swiss Chambers’ 

Arbitration“
218

, kterou tvořili zástupci jednotlivých komor.
219

 Z těchto zástupců byl na 

období tří let volen prezident, jenž předsedal jednání skupiny a zastupoval ji navenek 

vůči třetím osobám. Vedle toho působil u každé z komor Místní sekretariát, který měl 

na starosti každodenní administrativu spojenou s řízeními u příslušné komory. Z těchto 

sekretariátů byl dále vytvořen Národní sekretariát, který se scházel jednou ročně na 

společných jednáních. Stejným způsobem byl u každé z komor vytvořen Místní 

rozhodčí výbor, který se skládal ze 4 až 6 odborníku z oblasti rozhodčího řízení. Tento 

                                                 
213

 BESSON, Sebastien. Arbitrage interne et international: acts du colloque de Lausanne du 2 octobre 2009. Genève: 

Librairie Droz, 2010. ISBN 978-260-0007-795.str. 3. S účinností od 1. 1. 2012 byla původní rozhodčí pravidla Ženevské 

obchodní komory zrušena a řízení se nově vedou podle jednotných Švýcarských pravidel - 

http://www.ccig.ch/Fournirdesservices/Arbitrage/regulationsandprovisions/tabid/111/language/fr-FR/Default.aspx 
214

 http://www.cvci.ch/services/arbitrage-et-mediation/interne00.html 
215

 bod b) úvodu Švýcarských pravidel z roku 2004 
216

 To ovšem neznamená, že by se čistě vnitrostátní rozhodčí řízení nemohla konat podle společných Švýcarských pravidel 

pro mezinárodní rozhodčí řízení. Například Obchodní a průmyslová komora Vaudu toto akceptuje v případě výslovného 

ujednání stran v rozhodčí doložce a za předpokladu, že tento výběr jedna strana nezpochybní při zahájení řízení. 
217

 úvodní poznámky ke Švýcarským pravidlům z roku 2004, bod. 4 odst.b) 
218

 později „Swiss Chambers' Court of Arbitration and Mediation“ 
219

 viz vnitřní pravidla Swiss Chambers‘ Court of Arbitration and Mediation. In: Internal rules [online]. 2006 [cit. 2011-10-

02]. Dostupné z: https://www.sccam.org/sa/download/Internal_Rules.pdf 

http://www.ccig.ch/Fournirdesservices/Arbitrage/regulationsandprovisions/tabid/111/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.cvci.ch/services/arbitrage-et-mediation/interne00.html
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výbor pak působil jako administrativní orgán pro rozhodčí řízení konané u příslušné 

komory. Členové Místních výborů pak společně tvořili Národní rozhodčí výbor, jež 

mimo jiné formálně vydával a zasílal stranám rozhodnutí učiněná Místními výbory.
220

 

Z členů Národního rozhodčího výboru byl dále tvořen Zvláštní výbor, který tvořil jeden 

zástupce z každé komory, resp. Místního výboru. Hlavním úkolem Zvláštního výboru 

bylo dohlížet nad zachováním uniformity a stálosti rozhodování podle Švýcarských 

pravidel, jakož i činit některá důležitá rozhodnutí v rámci konkrétních rozhodčích 

řízení. Podle čl. 12 Švýcarských pravidel z roku 2004 například odvolával rozhodce, 

který neplnil navzdory upozornění ostatních rozhodců či Komor (resp. Rozhodčího 

výboru) povinnosti plynoucí z jeho funkce.  

S účinností od 1. června 2012 vstoupila v platnost nová Švýcarská pravidla a 

s nimi i zásadní změny v organizační struktuře.
221

 V prvé řadě byl švýcarskými 

obchodními komorami zřízen za účelem poskytování služeb v rozhodčím řízení na 

komorách právně nezávislý subjekt s názvem „Rozhodčí instituce švýcarských 

obchodních komor“ (SCAI).
222

 Namísto původního Národního rozhodčího výboru byl 

dále pro obdobné úkoly a s obdobným složením vytvořen „Rozhodčí soud“ (Arbitration 

Court), v jehož čele působí předseda volený na tři roky správní radou SCAI.
223

  

Zachována byla možnost Rozhodčího soudu delegovat v souladu s Vnitřními pravidly
224

 

určité pravomoci na své členy, příp. výbory. Pomocným orgánem Rozhodčího soudu je 

v pravidlech již výslovně zmíněný Sekretariát, který je reprezentován sedmi 

decentralizovanými kancelářemi.
225

 Po přijetí návrhu na zahájení rozhodčího řízení je 

podle současných Vnitřních pravidel Sekretariátem zvolen z členů Rozhodčího soudu 

Zpravodaj (Rapporteur) a v případě potřeby i další členové Rozhodčího soudu, kteří 

dohromady vytváří tzv. Rozhodčí výbor pro konkrétní spor (Case Administration 

Committee)
226

, obdobu dřívějšího Místního rozhodčího výboru. Tento výbor je dle čl. 3 

Vnitřních pravidel oprávněn po konzultaci se Sekretariátem činit všechna rozhodnutí 

                                                 
220

 Ve Švýcarských pravidlech zmíněný „Rozhodčí výbor“ tedy představuje „Národní rozhodčí výbor“ ve smyslu Vnitřních 

pravidel 
221

 Přestože byla původní pravidla založena na pravidlech UNCITRAL z roku 1976, bylo při přípravě nových pravidel 

rozhodnuto, že již nebudou přebírána revidovaná pravidla UNCITRAL z roku 2010 – in HABEGGER, Philipp. The Revised 

Swiss Rules of International Arbitration: An Overview of the Major Changes. ASA Bulletin. 2012, roč. 30, č. 271 
222

 „Swiss Chambers‘ Arbitration Institution“, ve právní formě švýcarského spolku („Verein“) 
223

 resp. předsedkyně, v současnosti Anne-Véronique Schlaepfer – viz organizační schéma dostupné na: 

https://www.swissarbitration.org/sa/en/organisation.php 
224

 Vnitřní pravidla SCAI. In: Internal rules [online]. 20012 [cit. 2012-11-02]. Dostupné z: 

https://www.swissarbitration.org/sa/download/internal_rules_2012.pdf 
225

 písm. b) in fine v úvodu ke Švýcarským pravidlům z roku 2012 
226

 dále jen „Rozhodčí výbor“ 

https://www.swissarbitration.org/sa/en/organisation.php
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jménem Rozhodčího soudu v rozhodčím řízení, pro které byl ustanoven.
227

 Vnitřní 

pravidla počítají i se zřízením Zvláštního výboru (Special Committee), kterému náleží 

rozhodovat v rozhodčím řízení opět ve zvlášť vyjmenovaných případech.
228

 Určité 

rozhodovací pravomoci jsou nově přeneseny i na předsedu Rozhodčího soudu, a to 

v situaci, kdy strana požádá o tzv. rozhodnutí ve stavu nouze podle čl. 43 Švýcarských 

pravidel.
 
V takovém případě předseda rozhoduje ve smyslu čl. 6 Vnitřních pravidel o 

jmenování, odmítnutí či odvolání nouzového rozhodce a o určení sídla řízení. 

4. Srovnání rozhodčích řádů Rozhodčího soudu při 

Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a 

Rozhodčí instituce švýcarských obchodních komor 

Předmětem této kapitoly je srovnání nových pravidel výše zmíněných institucí, 

které nabyly účinnosti teprve v červnu, resp. červenci roku 2012.
229

 Struktura kapitoly 

přitom vychází z pravidelného průběhu řízení – od jeho zahájení, přes samotný průběh 

řízení až k vydání rozhodčího nálezu. Závěrem budou krátce nastíněny charakteristiky 

zvláštních způsobů řízení u obou institucí. Pozornost není věnována veškerým 

upraveným otázkám, ale spíše celkovému pohledu na jednotlivé základní etapy řízení u 

obou institucí a na rozsah a intenzitu zásahů orgánů instituce do rozhodčího řízení.  

4.1. Zahájení řízení 

4.1.1. Žaloba a žalobní odpověď 

Řízení před RSHAK se v souladu s § 16 Řádu zahajuje žalobou, přičemž řízení je 

zahájeno dnem jejího doručení rozhodčímu soudu. Podmínkou pro projednání podané 

žaloby je však zaplacení poplatku za řízení a paušálu na správní náklady ve správné 

výši dle hodnoty předmětu sporu.
230

 Hodnotu sporu je přitom nutné uvést jak u 

peněžitých, tak i nepeněžitých nároků, a to podle klíče stanoveného v § 18 odst. 2 Řádu. 

V případě žaloby o peněžité plnění se tak hodnota předmětu sporu určuje vymáhanou 

částkou, u žaloby o vydání věci hodnotou vymáhané věci, u žaloby na určení a žaloby o 

                                                 
227

 s výjimkou rozhodnutí výslovně vyhrazených jiným orgánům 
228

 Jde zejména o případy jmenování a odvolávání rozhodců, určení sídla apod. – viz čl. 5 odst. 3, 11, 12, 16 Švýcarských 

pravidel z roku 2012. 
229

 V dalším textu bude o Řádu SCAI  hovořeno jako o „Pravidlech“, příp. „Švýcarských pravidlech“, a o Řádu RSHAK 

jako o „Řádu“. V dalším textu bude také obdobně jako v § 3 odst. 5 Řádu vztahováno pojednání o rozhodčím senátu 

ekvivalentně i na jediného rozhodce, pokud z povahy věci nebo z textu nevyplývá jinak. 
230

 Určí-li žalobce hodnotu nesprávně (příp. neuvede-li ji vůbec ani po dodatečné výzvě), stanoví ji na základě dostupných 

údajů rozhodčí senát, resp. tajemník, pokud senát není dosud ustanoven - § 20 odst. 2 Řádu 
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nahrazení projevu vůle stran hodnotou předmětu právních vztahů v okamžiku podání 

žaloby a v ostatních případech zejména na základě údajů, které má k dispozici žalobce. 

Výše poplatků a paušálu na správní náklady je obsažena v Sazebníku nákladů, který 

tvoří nedílnou součást Řádu, přičemž jak jsem již uváděl výše, Řád v této oblasti 

rozlišuje mezi tuzemskými a ostatními spory.  Výše poplatku začíná u tuzemských i 

ostatních sporů shodně na úrovni 10.000 Kč a zvyšuje se s rostoucí hodnotou sporu.
231

  

Pokud jde o paušál na správní náklady, pohybuje se sazba v rozmezí od 5.000 Kč do 

1.000.000 Kč. Zaplacení paušálu na správní náklady se však nevyžaduje u tuzemských 

sporů.  Vedle vyčíslení hodnoty sporu musí žaloba obsahovat ještě určení stran, žalobní 

nárok, odůvodnění jazyka řízení (není-li jím čeština), odůvodnění pravomoci 

rozhodčího soudu, žalobní důvody, označení důkazů, určení rozhodce nebo pověření 

předsedy RSHAK k jeho určení a také podpis oprávněné osoby. Oproti předchozímu 

Řádu již není vyžadován doklad o zaplacení poplatků, neboť jejich zaplacení je 

vyžadováno rozhodčím soudem dle § 19 Řádu až po zahájení řízení. Dokud však není 

poplatek (vč. případného paušálu na náklady) uhrazen, žaloba není projednávána. 

Žaloba rovněž není zásadně projednávána do doby, než jsou odstraněny případné vady 

podané žaloby, na které tajemník žalobce upozorní a stanoví lhůtu k jejich odstranění. 

Žaloba však může být i navzdory existenci vad projednána v případě, kdy rozhodčí 

senát dospěje k závěru, že povaha vad nebrání projednání žaloby.  

Má-li tajemník za to, že žaloba může být projednána, uvědomí o jejím podání 

žalovaného a zašle mu kopii žaloby včetně všech příloh a také Řád. Současně vyzve 

žalovaného, aby se ve lhůtě 14 dnů od doručení písemně vyjádřil, označil důkazy 

k prokázání svých tvrzení a určil rozhodce či pověřil předsedu RSHAK k jeho určení.
232

 

Až do skončení projednávání věci může žalovaný rovněž podat protižalobu, na kterou 

se přiměřeně použijí ustanovení o žalobě.
233

 

Zahájení rozhodčího řízení před SCAI probíhá tím způsobem, že strana, která 

hodlá zahájit rozhodčí řízení, podá nejprve tzv. Návrh na zahájení rozhodčího řízení 

(Notice of arbitration) jeho Sekretariátu na kteroukoli z adres uvedených v příloze A 
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 S rostoucí částkou jsou však sazby stanoveny odlišně pro tuzemské a ostatní spory, když poplatky za tuzemské spory jsou 

rozděleny do méně pásem a pohybují se v nižších částkách.  Podle § 48 Řádu se poplatky snižují o 20%, jestliže rozhoduje 

jediný rozhodce a o 10% rozhoduje-li se bez ústního jednání či bez odůvodnění nálezu, a to až k hranici minimálního 

poplatku. Při kumulaci důvodů ke snížení je snížení max. 20%.  V určitých případech je možné částečně poplatek vrátit. 

Podrobnosti jsou upraveny v § 48 Řádu.  
232

 § 22 Řádu 
233

 § 31 Řádu; I na protižalobu se tak mimo jiné vztahuje povinnost úhrady poplatků 
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Pravidel.
234

 Řízení se přitom považuje za zahájené dnem doručení takového návrhu.
235

 

Návrh na zahájení musí obsahovat žádost o postoupení sporu k projednání a rozhodnutí 

v rozhodčím řízení, identifikaci stran, kopii rozhodčí smlouvy, odkaz na právní 

dokument, z něhož, nebo v souvislosti s nímž, spor vznik (typicky smlouvu), obecný 

popis povahy nároku a případně označení sporné částky, žalobní návrh, návrh ohledně 

počtu rozhodců, jazyka a místa řízení (pokud se strany nedohodly dříve), určení 

rozhodců (pokud tak stanoví dohoda stran) a rovněž potvrzení o zaplacení nevratného 

registračního poplatku.
236

 Vedle těchto náležitostí Návrh na zahájení řízení může rovněž 

obsahovat návrh na jmenování jediného rozhodce dle čl. 7 Pravidel
237

, ale také žalobu 

(Statement of Claim) s přesným vymezením předmětu sporu, s vylíčením všech 

relevantních skutečností a sporných bodů a žalobním návrhem.
238

 Pokud žaloba netvoří 

součást Návrhu na zahájení řízení, musí být žalobcem v souladu s čl. 18 Pravidel 

doručena žalovanému a každému z rozhodců ve lhůtě stanovené rozhodčím senátem. 

Podle čl. 23 Pravidel přitom lhůta nepřesáhne 45 dnů, pokud rozhodčí senát lhůtu 

z opodstatněných důvodů neprodlouží.  

Sekretariát dále v souladu s čl. 6 a 7 Pravidel bez prodlení předá jedno vyhotovení 

Návrhu na zahájení řízení spolu se všemi přílohami žalovanému a uloží mu, aby ve 

lhůtě třiceti dnů od doručení předložil Sekretariátu Vyjádření k návrhu. V něm by měly 

být v nejširším možném rozsahu uvedeny kontaktní informace na žalovaného a jeho 

právního zástupce, případné námitky nepříslušnosti rozhodčího senátu, připomínky a 

reakce k jednotlivým bodům návrhu žalobce, jakož i návrh ohledně počtu rozhodců, 

jazyka a místa řízení (pokud se strany nedohodly dříve) a pokud to stanoví dohoda stran 

tak i určení rozhodců. Obdobně jako žalobce může žalovaný podat také návrh na 

jmenování jediného rozhodce dle čl. 7 Pravidel a Žalobní odpověď.
239

 Pokud žalobní 

odpověď není podána Sekretariátu společně s Vyjádřením k návrhu na zahájení řízení, 

doručí ji žalovaný v souladu s čl. 19 ve spojení s čl. 23 Pravidel v rozhodčím senátem 

určené lhůtě žalobci a každému z rozhodců. Žalobní odpověď musí obsahovat kromě 
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 tj. kterékoliv ze 7 kanceláří Sekretariátu v Basileji, Bernu, Ženevě, Neuchâtelu, Luganu, Lausanne či Curychu. 
235

 čl. 3 Pravidel 
236

 Vedle toho po ustanovení rozhodčího senátu platí každá strana v souladu s čl. 41 Pravidel zálohu na náklady a 

administrativní poplatek 
237

 podle čl. 7 Pravidel se strany mohou dohodnout, že spor bude předložen jedinému rozhodci, který bude společně stranami 

jmenován do 30 dnů od doručení návrhu na zahájení řízení žalovanému. 
238

 Švýcarská pravidla tak na rozdíl od Řádu RSHAK rozlišují jednak Návrh na zahájení řízení, který obsahuje pouze 

základní informace potřebné pro zahájení řízení, a jednak žalobu konkrétně vymezující předmět sporu. 
239

 V souladu s čl. 3 odst. 10 by měla být již součástí Vyjádření k návrhu na zahájení řízení i případná protižaloba 

(protinávrh), případně obrana ve formě zápočtu. 
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vyjádření k jednotlivým bodům žaloby i věcné a právní odůvodnění případné námitky 

nedostatku pravomoci nebo námitky týkající se řádného ustanovení rozhodčího senátu. 

Jestliže žalovaný vůbec neposkytne Vyjádření k návrhu na zahájení řízení, příp. vznese 

námitky proti konání rozhodčího řízení podle Švýcarských pravidel, bude v řízení 

pokračováno, ledaže Rozhodčí výbor zjistí, že zcela zjevně neexistuje žádná rozhodčí 

smlouva odkazující na Švýcarská pravidla. Tato prima facie kontrola pravomoci byla 

podle Švýcarských pravidel z roku 2004 prováděna ihned po přijetí Návrhu na zahájení 

řízení, tedy bez znalosti Vyjádření žalovaného, a tím občas zbytečně zabránila 

projednávání sporu u SCAI.
240

  

4.1.2. Jmenování rozhodců 

Jak jsem již uváděl výše, mohou spory u RSHAK rozhodovat pouze rozhodci 

zapsaní na seznamu rozhodců, a to přesto, že většina zahraničních rozhodčích soudů 

v posledních letech ustoupila od praxe vedení jakýchkoliv listin rozhodců nebo je 

změnila na listiny mající pouze indikativní charakter, neboť omezování stran závaznými 

listinami je mezinárodní praxí v současnosti pojímáno vysoce negativně jako 

nepřiměřené omezení autonomie stran při konstituování rozhodčího fóra.
241

 Řád 

RSHAK sice umožňuje na žádost strany se souhlasem předsednictva zápis rozhodce na 

seznam jen pro konkrétní spor, nikoliv však v případě, pokud zvolená osoba má být 

jediným rozhodcem nebo předsedou rozhodčího senátu.
242

 Jmenování rozhodců a určení 

jejich počtu je v souladu se zásadou autonomie vůle v prvé řadě v rukou stran. Podle § 3 

Řádu Žalobce má povinnost uvést již v žalobě jméno a příjmení rozhodce nebo žádost, 

aby rozhodce byl jmenován předsedou RSHAK. Obdobnou povinnost má i žalovaný při 

podání žalobní odpovědi. Jestliže tak strany neučiní ani přes dodatečnou výzvu 

tajemníka, jmenuje rozhodce v souladu s § 23 Řádu předseda rozhodčího soudu. Podle § 

3 Řádu přitom spor zásadně rozhoduje rozhodčí senát složený ze tří rozhodců, strany se 

však mohou dohodnout na rozhodování jedním rozhodcem. Pokud se strany nedohodly 

jinak, jmenuje jediného rozhodce rovněž předseda rozhodčího soudu. Jestliže má 

rozhodovat tříčlenný senát, zvolí rozhodci jmenovaní stranami nebo předsedou 

rozhodčího soudu ze seznamu rozhodců třetího rozhodce – předsedu rozhodčího 
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 HABEGGER, Philipp. The Revised Swiss Rules of International Arbitration: An Overview of the Major Changes. ASA 

Bulletin. 2012, roč. 30, č. 2 
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 BĚLOHLÁVEK, Alexander. Nový Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Právní 

rozhledy. 2012, č. 12., str. 5 
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 § 3 Řádu 
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senátu.
243

 Jestliže rozhodci předsedu rozhodčího senátu nezvolí ve lhůtě 14 dnů ode dne 

oznámení jejich jmenování, je tento jmenován ze seznamu rozhodců opět předsedou 

rozhodčího soudu. Pokud však některá ze stran požádá do 5 dnů od oznámení nezvolení 

předsedy rozhodčího senátu o tzv. zvláštní jmenování předsedy rozhodčího senátu a 

zaplatí příslušný poplatek, zašle v souladu s § 23 odst. 5 Řádu rozhodčí soud oběma 

stranám výčet 10 rozhodců, ze kterých hodlá předseda RSHAK předsedu senátu 

jmenovat. V takovém případě má každá strana právo do 5 dnů od doručení výčtu 

oznámit rozhodčímu soudu jména nejvýše 4 rozhodců, které odmítá.
244

  Předseda 

rozhodčího soudu následně jmenuje předsedu rozhodčího senátu z rozhodců, kteří 

nebyli odmítnuti žádnou ze stran. Tento nově zavedený postup jednak zvyšuje vliv stran 

na konstituování celého rozhodčího senátu a jednak snižuje pravděpodobnost 

uplatňování námitky vyloučení rozhodce ve smyslu § 24 Řádu.
245

 Bez ohledu na způsob 

jmenování musí rozhodce se jmenováním souhlasit a funkci písemně přijmout. 

Jmenování rozhodců v řízení podle Švýcarských pravidel je rovněž primárně 

v rukou stran. Vzhledem k tomu, že však SCAI nevede žádnou listinu rozhodců, 

vyhrazuje si v zájmu zachování kontroly nad kvalitou zvolených rozhodců právo 

potvrdit veškerá jmenování, když teprve tímto potvrzením nabývá jmenování 

účinnosti.
246

 Pokud k potvrzení nedojde, může rozhodčí soud podle čl. 5 odst. 2 Pravidel 

buď vyzvat k novému jmenování, anebo ve výjimečných případech přistoupit přímo ke 

jmenování. V případě nedostatků při jmenování má rozhodčí soud rovněž pravomoc 

tyto nedostatky řešit a eventuelně odvolat jmenování, jmenovat nebo znovu jmenovat 

kteréhokoliv z rozhodců a určit z nich předsedajícího rozhodce (čl. 5 odst. 3 Pravidel). 

Švýcarská pravidla tak na jednu stranu teoreticky umožňují zvolit rozhodcem 

jakoukoliv osobu, na druhou stranu však vyhrazují rozhodčímu soudu široká oprávnění 

pro zajištění kvality řízení a sekundárně i zachování renomé SCAI. Pokud jde o počet 

rozhodců, záleží opět v prvé řadě na dohodě stran. Jestliže se strany nedohodnou, 

rozhodne SCAI v souladu s čl. 6 Pravidel o postoupení věci jedinému rozhodci nebo 

tříčlennému senátu, a to s přihlédnutím ke všem právně významným okolnostem, 

složitosti předmětu sporu nebo sporné částce. Věc je však postoupena jednomu 

rozhodci, jestliže sporná částka nepřevyšuje 1.000.000 CHF, ledaže SCAI 
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 § 23 odst.4 Řádu 
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 Pokud tak neučiní nebo odmítne více než 4 rozhodce, má se za to, že neodmítla žádného - § 23 odst.5 Řádu.  
245

 BĚLOHLÁVEK, Alexander. Nový Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Právní 

rozhledy. 2012, č. 12., str. 4 
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 čl. 5 odst. 1 Pravidel 
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s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem rozhodne jinak.
247

 Pokud se strany 

dohodnou na rozhodování jediným rozhodcem, jmenují ho společně do 30 dnů ode dne 

doručení Návrhu na zahájení řízení žalovanému, pokud dohoda stran nestanoví jinak. 

Pokud o předložení sporu jednomu rozhodci rozhodl rozhodčí soud, jmenují ho strany 

společně do 30 dnů od tohoto rozhodnutí. Teprve v případě, že strany ve lhůtě rozhodce 

neurčí, přistoupí sám rozhodčí soud k jeho jmenování. Pokud je spor mezi dvěma 

stranami předložen tříčlennému senátu, určí zásadně každá strana jednoho rozhodce. 

Jestliže tak neučiní, jmenuje rozhodce rozhodčí soud. Jmenovaní rozhodci následně do 

30 dnů od potvrzení druhého rozhodce určí předsedu rozhodčího senátu, pokud se 

strany nedohodnou jinak. Pokud jej neurčí, je opět založena odpovídající pravomoc 

rozhodčímu soudu. Švýcarská pravidla výslovně upravují zvláštní postup při jmenování 

rozhodčího senátu v řízeních s více než dvěma stranami. Pokud v takovém případě 

dohoda stran nestanoví jinak, stanoví rozhodčí soud první třicetidenní lhůtu pro 

jmenování rozhodce straně žalující. Poté stanoví navazující třicetidenní lhůtu pro 

jmenování rozhodce straně žalované. Pokud některá ze stran rozhodce neurčí, může 

rozhodčí soud v souladu s principem zachování rovnosti všech účastníků jmenovat 

všechny rozhodce.
248

 Řád RSHAK pro takové situace naopak v § 23 odst. 3 

předpokládá, že předseda rozhodčího soudu jmenuje rozhodce pouze za tu stranu, která 

si „svého“ rozhodce nezvolila sama. Vystavuje tak strany riziku, že v případě žádosti o 

uznání a výkon rozhodčího nálezu v zahraničí nebude takové žádosti s odkazem na 

porušení rovného zacházení se všemi účastníky vyhověno. 

V případě, že strany mají pochybnosti o nepodjatosti rozhodců, mohou vznést 

v řízení u RSHAK námitky podle § 24 Řádu, na základě kterých rozhodnou zbývající 

členové rozhodčího senátu o případném vyloučení rozhodce.
249

 Jestliže se tito 

nedohodnou nebo jestliže námitka směřuje proti dvěma či všem rozhodcům, rozhodne 

předsednictvo.
250

 Je-li námitce vyhověno, vstupuje nově zvolený či jmenovaný 

rozhodce do řízení ve stavu k datu přijetí funkce.
251

 Obdobně se postupuje v případě, že 

se některý rozhodce nemůže účastnit nebo se opakovaně projednání neúčastní. V této 
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 čl. 42 odst. 2 písm. b) Pravidel 
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 Jak jsem již uváděl, je tento postup volen v reakci na judikát Dutco francouzského kasačního soudu. 
249

 S výjimkou spotřebitelských sporů může být vznesena kromě případů zvláštního zřetele hodných pouze do zahájení 

prvního ústního jednání. 
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 Předsednictvo rovněž rozhoduje o námitce směřující proti rozhodci nebo rozhodcům v případech, kdy ještě nebyl 

ustanoven senát.  
251

 V souladu s čl. 24 odst. 5 Řádu mohou být v případě potřeby znovu projednány otázky již projednané. 
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věci může být nicméně rozhodováno i z podnětu členu rozhodčího senátu. Podrobnější, 

ale v zásadě obdobná ustanovení obsahují i Švýcarská pravidla v článcích 9 až 14. 

4.1.3. Rozhodování o pravomoci 

Pokud jde o posuzování pravomoci rozhodců projednat a rozhodnout předložený 

spor, přinesl nový Řád RSHAK podstatnou změnu v tom, že o pravomoci rozhodčího 

soudu podle ustanovení § 25 Řádu rozhoduje samostatně rozhodčí senát a již nikoliv 

předsednictvo. Rozhodčí senát je však oprávněn vyžádat si před svým rozhodnutím jeho 

stanovisko. Dojdou-li rozhodci k závěru, že jejich pravomoc dána není, usnesením 

řízení zastaví. V opačném případě námitku nedostatku pravomoci usnesením 

zamítnou.
252

 Nové ustanovení § 25 odst. 4 Řádu nicméně umožňuje každé ze stran 

požádat předsednictvo o přezkoumání usnesení o zastavení řízení. Podmínkou 

projednání této žádosti předsednictvem je zaplacení poplatku stanoveného podle § 51 

Řádu, který činí 50 % poplatku určeného podle sazebníku. Jestliže však předsednictvo 

zruší usnesení o zastavení řízení pro nedostatek pravomoci, poplatek za přezkum se 

straně vrací a v řízení se pokračuje. Bude zajímavé sledovat, jak se k tomu přezkumu 

v budoucnu postaví praxe. Již dnes se objevuje názor, že tento přezkum nemusí být 

konformní s § 15 ZRŘ.
253

  

Švýcarská pravidla obsahují odpovídající úpravu ve svém článku 21, když 

oprávnění rozhodnout o všech námitkách nedostatku pravomoci přiznávají rovněž 

rozhodčímu senátu. Jde o v mezinárodní praxi široce přijímaný princip (nazývaný 

kompetenz-kompetenz) umožňující posouzení vlastní pravomoci i těm rozhodcům, u 

kterých není nakonec pravomoc dána. Zakotvení tohoto principu dnes obsahuje většina 

legis arbitri.
254

 Námitka nedostatku pravomoci má být vznesena co nejdříve, zpravidla 

již ve Vyjádření k návrhu na zahájení řízení, nejpozději však v Žalobní odpovědi, resp. 

ve vyjádření k protižalobě. Švýcarská pravidla na rozdíl od Řádu RSHAK nijak 

nepočítají s možností, že by mohlo být rozhodnutí o nedostatek pravomoci 

přezkoumáváno orgány SCAI. 
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4.2. Průběh řízení 

V řízení u RSHAK postupují rozhodci dle § 6 Řádu zásadně způsobem, který 

považují za vhodný tak, aby byl bez zbytečných formalit zjištěn skutkový stav věci 

potřebný pro rozhodnutí sporu. Vždy však musí postupovat tak, aby bylo zachováno 

rovné postavení stran a poskytnuty stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám. 

Postup, kterým mají rozhodci vést řízení, může vyplývat i z dohody stran. Pro rozhodce 

je přitom taková dohoda závazná, s výjimkou případů, kdy k uzavření dohody došlo až 

po zahájení řízení.
255

 Rozhodci však podle dohody stran nepostupují v případech, kdy 

dohoda narušuje rovnost stran v řízení nebo se odchyluje od pravidel o nákladech řízení 

včetně sazebníku nákladů.
256

  

Oprávnění postupovat v rozhodčím řízení takovým způsobem, který považují za 

vhodný, přiznávají rozhodcům v čl. 15 i Švýcarská pravidla. I v tomto případě musí být 

nicméně stranám zajištěna rovnost a příležitost přednést svá tvrzení. Přestože Švýcarská 

pravidla výslovně nezmiňují možnost upravit dohodou stran odlišný postup vedení 

řízení, je taková možnost, až na výjimky vyplývající z kogentní povahy některých 

ustanovení, obecně připouštěna.
257

 Priorita dohody stran o úpravě postupu řízení se 

v praxi projevuje i možností prosadit společnou dohodou odlišný postup i po jmenování 

rozhodců.
258

 Tento přístup odpovídá tradičnímu švýcarskému výkladu principu široké 

autonomie vůle stran.   

Ukáže-li se v průběhu rozhodčího řízení, že by mohl být ohrožen výkon 

rozhodčího nálezu, může se podle § 13 odst. 2 Řádu kterákoliv strana obrátit s návrhem 

na nařízení předběžného opatření pouze na příslušný obecný soud. O návrhu i 

rozhodnutí obecného soudu však musí strana informovat RSHAK. Podle Řádu tak 

rozhodci jako soukromé osoby a RSHAK jako nestátní instituce nemohou samy nařídit 

předběžná opatření, ani jejich nařízení navrhnout obecnému soudu.
259

 Řád v prvním 

odstavci § 13 připouští pouze možnost, aby v  meziobdobí mezi podáním žaloby a 

ustanovením rozhodčího senátu předseda RSHAK na žádost strany v naléhavých 

případech zajistil důkaz. 
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Naproti tomu čl. 26 Švýcarských pravidel umožňuje přijmout na návrh strany 

nezbytná a přiměřená předběžná opatření přímo rozhodcům. Toto oprávnění garantuje 

odpovídající právní úprava v čl. 183 LDIP.
260

 V případě, že bude rozhodčí řízení 

podřízeno LDIP a strana uložené předběžné opatření dobrovolně nesplní, teprve poté 

bude požádán o provedení předběžných opatření příslušný obecný soud. Rozhodci tak 

sice mohou rozhodnutí o uložení předběžných opatření přijmout, nikoliv je vynutit. 

V čl. 43 Pravidel je nově počítáno rovněž s možností vydání tzv. rozhodnutí ve stavu 

nouze. Týká se situací, kdy strana potřebuje vydat předběžné opatření ještě před tím, 

než je ustaven rozhodčí senát. V takovém případě musí žádající strana předložit 

Sekretariátu žádost o zahájení řízení o nouzovém opatření, zaplatit zvláštní registrační 

poplatek a zálohu na řízení. Jakmile je žádost podána a jsou uhrazeny veškeré poplatky, 

jmenuje předseda Soudu nouzového rozhodce. Ke jmenování však nedojde v případě 

zjištění, že mezi stranami zjevně neexistuje rozhodčí smlouva, nebo se jako vhodnější 

postup jeví primární ustanovení rozhodčího senátu, kterému je následně žádost o 

předběžné opatření předložena. Nouzový rozhodce o podané žádosti rozhoduje 

zpravidla do 15 dnů od předání spisu a jeho rozhodnutí má povahu předběžného 

opatření ve smyslu čl. 26 Pravidel. 

Pokud se strany písemně nedohodly jinak, je jazykem řízení u RSHAK čeština. 

Je-li však dohoda o jiném jazyku uzavřena až po zahájení řízení, není ani tato dohoda 

podle § 7 Řádu pro rozhodce závazná. V otázce jazyka řízení je tedy řízení u RSHAK 

značně rigidní, když neumožňuje rozhodcům v případě absence dohody stran zohlednit 

všechny okolnosti případu a určit nejvhodnější jazyk. V jazyce řízení se přitom 

v souladu s § 8 odst. 2 Řádu zásadně předkládají všechna podání stran, a to jen 

s výjimkou písemných důkazů. Ty se předkládají v jazyce, v jakém jsou vyhotoveny. 

Pokud však jde o jazyk odlišný od jazyka řízení, musí být na výzvu rozhodčího senátu 

(popř. na žádost strany a se souhlasem rozhodčího senátu) předložen jejich překlad. 

Švýcarská pravidla stejně jako Řád RSHAK dávají stranám možnost dohodou 

sjednat jazyk řízení. Na rozdíl od něj však závazně neurčují konkrétní jazyk pro případ, 

kdy se na něm strany nedohodnou. V takové situaci je jazyk řízení určen podle uvážení 

rozhodčího senátu, který tak může zohlednit všechny okolnosti případu a vybrat ten 

z jazyků ten, který nejlépe zajistí rychlé projednání věci a umožní stranám snazší 
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uplatňování svých práv. V úvahu přitom přichází zejména jazyk smlouvy, jazyk 

korespondence stran, právních zástupců nebo jazyk právního řádu, kterým se řídí 

smluvní vztah mezi stranami.  

Ústní jednání se v souladu s § 5 Řádu zásadně konají v sídle RSHAK v Praze, 

jejich konání je však na základě dohody stran přípustné i v jiných stálých sudištích 

rozhodčího soudu, která jsou v současnosti v Brně, Ostravě, Plzni a Hradci Králové.
261

 

Pouze se souhlasem tajemníka může být na návrh obou stran nebo podnětu rozhodčího 

senátu (pokud se strany nedohodly), konáno ústní jednání i na jiném místě v České 

republice nebo i v zahraničí. O čase a místě ústního jednání jsou strany v souladu s § 27 

Řádu vyrozuměny předvoláním RSHAK, které musí být zasláno s předstihem 

garantujícím stranám minimálně 10 dnů na přípravu k jednání. Nutno podotknout, že 

tato lhůta je ve vztahu k mezinárodním sporům (stejně jako čtrnáctidenní lhůta pro 

žalobní odpověď)
262

 zcela nepřiměřeně krátká. S ohledem na mezinárodní praxi a 

postupy zde tak hrozí velké riziko odepření uznání a výkonu rozhodčího nálezu, neboť 

strana může namítat při dodržení pouhé minimální lhůty nedostatek příležitosti vyjádřit 

se a účinně vykonávat své práva.
263

 Nepřiměřenost uvedených lhůt je nicméně oslabena 

možností změny termínu ústního jednání, resp. prodloužení lhůty pro podání žalobní 

odpovědi.
264

 Dokazování je prováděno v souladu s § 34 odst. 3 způsobem stanoveným 

rozhodčím senátem. Usnesením rozhodčího senátu však může být provedení důkazů 

svěřeno pouze předsedovi senátu nebo několika rozhodcům. Provedené důkazy jsou 

poté hodnoceny rozhodčím senátem podle jeho úvahy.  

V řízení podle Švýcarských pravidel mohou být dle čl. 16 odst. 2 rozhodnutím 

rozhodčího senátu provedeny procesní úkony, vyslýcháni svědci či konána poradní 

zasedání členů senátu na kterémkoliv místě, které rozhodčí senát považuje za vhodné 

s přihlédnutím k okolnostem rozhodčího řízení, aniž by bylo dotčeno určení místa 

rozhodčího řízení (seat of arbitration). Přestože tak může učinit bez dohody stran, je 

v praxi obvykle žádoucí, aby volbu místa, s ohledem na právo stran vyjádřit se ve věci, 

se stranami konzultoval.
265

  O datu, hodině a místu ústního jednání musí rozhodčí senát 

strany informovat v dostatečném předstihu, aby se mohly na jednání dostatečně 
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připravit.
266

 Na rozdíl od Řádu RSHAK tak Švýcarská pravidla nestanoví pro nařízení 

ústního jednání žádnou lhůtu a dávají rozhodčímu senátu opět dostatečnou volnost ke 

zvážení všech okolností. Stejně jako v řízení u RSHAK nesou strany důkazní břemeno 

ohledně skutečností, o které jsou opírány žalobní nároky, resp. obhajoba.
267

 To však 

podle čl. 24 odst. 3 Pravidel nebrání rozhodčímu senátu, aby si vyžádal kdykoliv během 

řízení listinné, hmotné nebo jiné důkazy. Přípustnost, povaha, význam a váha 

jednotlivých důkazů je posuzována rovněž samotným rozhodčím senátem.  

Poté, co rozhodčí senát v řízení podle Řádu RSHAK usoudí, že všechny okolnosti 

spojené se sporem jsou dostatečně vyjasněny, vydá v souladu s § 37 usnesení, že 

projednávání sporu je skončeno. Je-li to potřebné k objasnění skutkového stavu nebo 

zjištění stanovisek stran, může senát do vydání rozhodčího nálezu nebo usnesení o 

zastavení řízení usnesením projednávání sporu opět otevřít a případně i nařídit nové 

ústní jednání. S obdobným ukončením řízení počítají v čl. 29 i Švýcarská pravidla, když 

opravňují rozhodčí senát prohlásit řízení za uzavřené ohledně otázek, které budou 

rozhodnuty v nálezu, jestliže byla stranám podle názoru senátu poskytnuta dostatečná 

možnost přednést svá tvrzení. Jak vyplývá z dikce tohoto ustanovení, počítají Švýcarská 

pravidla s možností uzavření řízení pouze pro některé otázky a vydáním částečného či 

mezitímního rozhodčího nálezu.
268

 Z dikce tohoto ustanovení také vyplývá, že vydání 

takového prohlášení je pouhým oprávněním pro rozhodčí senát, nikoliv jeho povinností, 

a nemůže tak být stranami ani Rozhodčím soudem vynucováno. Pouze v případě 

mimořádných okolností může rozhodčí senát z vlastní iniciativy nebo na žádost strany 

rovněž rozhodnout o znovuzahájení řízení. Tuto možnost má však obdobně jen do 

vydání rozhodčího nálezu.      

4.3. Rozhodčí nález 

V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 Řádu vydávají rozhodci rozhodčí nález 

v případech, kdy se rozhoduje ve věci samé nebo se ukládá povinnost nahradit náklady 

řízení. Rozhodčím nálezem mohou rozhodci na základě žádosti stran rovněž schválit 

smír, pokud není v rozporu s právními předpisy. Rozhodčí nález podle § 39 Řádu 

obsahuje vedle označení rozhodčího soudu, účastníků a rozhodců také místo a datum 
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vydání, předmět sporu, výrok o nárocích a nákladech řízení, odůvodnění
269

 a podpis 

většiny rozhodců nebo podpis jediného rozhodce. V případě spotřebitelského sporu 

musí nález obsahovat bezvýjimečně i odůvodnění a poučení o právu podat návrh na 

zrušení nálezu obecným soudem.
270

 Nabytím právním moci rozhodčího nálezu řízení 

končí.
271

 V ostatních případech se řízení skončí podle § 44 Řádu vydáním usnesení o 

zastavení řízení.
272

 Rozhodčí senát je Řádem výslovně oprávněn vydávat jak konečné, 

tak i mezitímní a částečné rozhodčí nálezy, obecná lhůta pro jejich vydání přitom není 

Řádem stanovena.
273

 O rozhodčím nálezu se senát usnáší většinou hlasů. Pokud není 

usnesení jednomyslné, pořizuje se nově o hlasování neveřejný protokol, ke kterému má 

přístup pouze předsednictvo RSHAK.
274

  Rozhodčí nález vyhlašuje předseda senátu. Je-

li při vyhlášení přítomna alespoň jedna ze stran, uvede předseda kromě výroku nálezu i 

stručné odůvodnění. Rozhodčí nález se zásadně vyhlašuje po vydání usnesení o 

skončení projednání sporu, avšak rozhodčí senát může dle své úvahy rozhodnout o 

doručení písemného nálezu bez ústního vyhlášení.
275

 Rozhodci tak získají více času 

k přípravě kvalitního rozhodnutí.
276

 Jestliže se ukáže, že nebylo rozhodnuto o všech 

nárocích, může rozhodčí senát na žádost strany vydat doplňující nález. I z vlastního 

podnětu rozhodčí senát opraví rozhodčí senát chyby v psaní, počtech a jiné zřejmé 

nesprávnosti, a vydá o tom opravný rozhodčí nález, který doručí stranám. S těmito 

nálezy přitom není spojena žádná dodatečná poplatková povinnost.
277

 

Ve Švýcarských pravidlech je problematice rozhodčího nálezu věnována celá část 

čtvrtá. V souladu s čl. 31 Pravidel se rozhodčí senát složený z více než jednoho 

rozhodce usnáší většinou hlasů.
278

 Pokud však není dosaženo většiny, vydává nález sám 

předsedající rozhodce. Švýcarská pravidla tak pamatují i na situace, kdy by mohlo dojít 

k zablokování procesu pro nedosažení většinového rozhodnutí. S tímto postupem 

výslovně počítá i čl. 189 odst. 2 LDIP. Vedle konečného nálezu může být vydáván i 

předběžný (předběžná opatření podle čl. 26 Pravidel), mezitímní a částečný. V souladu 
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s čl. 34 odst. 2 Pravidel mohou také rozhodci na žádost stran připustit schválení smíru 

formou rozhodčího nálezu. Rozhodčí nález se vyhotovuje písemně, je konečný a pro 

strany závazný. Pokud se strany nedohodnou jinak, uvede rozhodčí senát odůvodnění, o 

které svůj nález opírá.
279

  Nález dále obsahuje místo a datum vydání nálezu, rozhodnutí 

o nákladech a podpis rozhodců. Pokud je rozhodčí senát složen z více než jednoho 

rozhodce a kterýkoliv z nich nález nepodepíše, musí rozhodčí nález podle čl. 32 odst. 5 

Pravidel obsahovat také důvod, proč podpis chybí. Zvláštností Švýcarských pravidel 

oproti Řádu RSHAK je možnost, aby strana do třiceti dnů od obdržení rozhodčího 

nálezu požádala rozhodčí senát o poskytnutí výkladu rozhodčího nálezu. Žádající strana 

však musí o tomto požadavku vyrozumět Sekretariát a ostatní strany.
280

 Rozhodčí senát 

takový výklad poskytne zpravidla do 45 dnů od obdržení žádosti. Může přitom před 

poskytnutím výkladu určit ostatním stranám lhůtu k vyjádření.  Poskytnutý výklad tvoří 

součást nálezu, má stejné účinky a platí pro něj stejné formální požadavky jako na 

rozhodčí nález (čl. 32 odst. 2 až 6 Pravidel). Obdobně jako v Rozhodčím řádu RSHAK 

je umožněna také oprava početních, písařských, administrativních a podobných chyb 

v rozhodčím nálezu (čl. 36), stejně jako vydání doplňujícího nálezu, jestliže o některém 

z nároků nebylo rozhodnuto (čl. 37). 

4.4. Zvláštní způsoby řízení 

Vstříc poptávce po co nejrychlejším a nejflexibilnějším řešení sporů vycházejí obě 

rozhodčí instituce úpravou zvláštních postupů rozhodování, které modifikují běžná 

pravidla a umožňují rychlejší vydání nálezu.  

V řízení před RSHAK se podle § 29 Řádu mohou strany písemně dohodnout na 

konání tzv. zrychleného řízení.
281

 Jeho podstatou je, že rozhodčí senát rozhoduje 

předložený spor bez ústního jednání jen na základě písemností. Ústní jednání se nařizuje 

pouze v případě, že se předložené písemnosti ukážou nedostačující pro vydání 

rozhodnutí.  Vedle toho se mohou strany i v rámci běžného řízení až do skončení 

projednávání sporu dohodnout, že rozhodčí nález bude obsahovat pouze výrokovou část 

a nikoliv odůvodnění. Takový postup je možné doporučit jen ve výjimečných 

případech, kdy je projednávaný nárok zcela jednoznačný. Strany v takovém případě 

mohou ušetřit čas i finanční prostředky. Vydání rozhodčího nálezu do stanovené lhůty 
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umožňuje tzv. urychlené řízení podle § 30 Řádu. Pokud se strany dohodnou o jeho 

konání, vydává se rozhodčí nález do dvou měsíců od zaplacení zvláštního poplatku.
282

 

Jestliže návrh na konání urychleného řízení podává pouze žalobce, je v urychleném 

řízení nález vydáván do čtyř měsíců.
283

 Pokud není rozhodčí nález v uvedených lhůtách 

vydán, rozhodčí soud dle § 49 odst. 3 zvýšenou část poplatku vrátí. Většina procesních 

lhůt se přitom v urychleném zřízení zkracuje na třetinu až na polovinu, aby bylo možné 

lhůtu pro vydání nálezu dodržet. Rychlejší a snazší projednání sporu umožňuje také 

řízení vedené on-line podle Zvláštního dodatku k Řádu, o kterém jsem se již zmiňoval 

výše.
284

 

 Zrychlenou formu řízení předpokládají v čl. 42 i Švýcarská pravidla. Řízení se 

touto formou koná jednak v případě, že se na tom strany dohodnou, jednak v případě, že 

sporná částka nepřevyšuje 1.000.000 CHF, ledaže v tomto případě SCAI s přihlédnutím 

ke všem relevantním skutečnostem rozhodne o konání běžného řízení. Jestliže se strany 

na zrychleném řízení dohodnou, předkládá se spis rozhodčímu senátu až po zaplacení 

prozatímní zálohy ve výši 5.000 CHF.
285

 Po podání Vyjádření k Návrhu na zahájení 

řízení jsou strany zásadně oprávněny ve zrychleném řízení předložit pouze žalobu a 

žalobní odpověď, příp. odpověď na protižalobu. Pokud se strany nedohodnou výhradně 

na rozhodování podle předložených písemností, nařizuje rozhodčí senát zásadně jediné 

ústní jednání za účelem vyslechnutí znalců, svědků a ústních argumentů stran. Ve 

zrychleném řízení je rozhodčí nález vydáván zásadně ve lhůtě do šesti měsíců od 

převzetí spisu rozhodčím senátem. Pokud se strany nedohodnou, že odůvodnění 

rozhodčího nálezu není třeba, uvede rozhodčí senát pouze souhrnně důvody, o které 

svůj rozhodčí nález opírá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5. Závěr 

Jak vyplývá z předchozího textu, česká a švýcarská právní úprava rozhodčího 

řízení se od sebe v mnohém značně odlišují. Zatímco švýcarský zákonodárce se úpravou 

v LDIP vydal cestou stručné a benevolentní právní úpravy, aby vytvořil tzv. „arbitration 

friendly“ prostředí a podpořil tento způsob řešení sporů, jeho český protějšek svou 

právní úpravou naopak řešení sporů v rozhodčím řízení v mnoha směrech spíše 
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omezuje. Již české pojetí arbitrability, založené dokonce na čtyřech podmínkách, 

zbytečně zužuje okruh sporů řešitelných v rozhodčím řízení. Dále je omezena svobodná 

volba rozhodců, když diskvalifikováni mohou být i světoznámí odborníci, kteří byli 

odsouzeni za nedbalostní trestný čin typu zavinění autonehody.  Raritou je také 

požadavek, aby i řády prestižních zahraničních rozhodčích institucí, které nejsou 

stálými rozhodčími soudy ve smyslu ZRŘ, musely být přikládány v celém znění 

k rozhodčím smlouvám. Český zákon také ani po novele nepodporuje žádoucí rozšíření 

pravomoci rozhodců o možnost vydávání předběžných opatření a vyžaduje v tomto 

zásah přetížených obecných soudů, přestože by mohlo být rozhodcem nařízené 

předběžné opatření často stranou dobrovolně splněno. Poslední novelou zákona byla 

navíc česká úprava ještě více oddálena od mezinárodní praxe, kdy vložením 

ochranářských prvků pro spotřebitelské spory, kromě dodatečných povinností, vnesla do 

úpravy rozhodčího řízení nestandardní věcný přezkum rozhodčích nálezů obecnými 

soudy.  Nevyhovujících prvků je v české úpravě o mnoho více. Jmenovat mohu 

například ještě příslušnost nižších (a neodborných) soudů k rozhodování o zrušení 

rozhodčích nálezů a možnost podání (zdržujícího) opravného prostředku proti jejich 

rozhodnutí, zatímco ve Švýcarsku v podobných případech rozhoduje jednoinstančně 

nejvyšší federální soud, který tak může přímo sjednocovat judikaturu v oblasti 

rozhodčího řízení. Jak jsem uváděl v úvodu této práce, podpora rozhodčího řízení a 

vytvoření tzv. „arbitration friendly“ prostředí je cílem mnoha zahraničních úprav, neboť 

se považuje za výraz důvěry v takový stát, jeho procesní systém a infrastrukturu. 

Myslím si, že pokud se chce Česká republika vydat tímto směrem a dosáhnout na poli 

řešení sporů z mezinárodního obchodu podobného renomé, jakého v této oblasti požívá 

Švýcarsko, nezbývá než doporučit, aby rozdělila svou právní úpravu rozhodčího řízení a 

přijala zvláštní zákon o rozhodčím řízení pro spory z mezinárodního obchodního styku.  

Tím mohou být zachována potřebná ochranářská opatření pro vnitrostátní spotřebitelské 

spory v současném ZRŘ. Ideálním řešením by přitom bylo převzetí Vzorového zákona 

UNCITRAL, který je celosvětově respektovaným a známým souborem pravidel.  

Obdobný názor zastávám i ve vztahu k Řádu RSHAK. Domnívám se totiž, že 

sloučení Řádu pro vnitrostátní spory s Řádem obecným (pro mezinárodní spory) nebylo 

krokem správným směrem, neboť z dnešního jednotného řádu vyplývá zřetelná 

orientace na vnitrostátní spory a nedostatečné zohlednění specifik mezinárodních sporů.  
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Dokládá to přejímání omezujících ustanovení českého zákona
286

, nedostatečné 

reflektování potřebných lhůt v mezinárodních věcech nebo lpění na češtině jako jazyku 

řízení v případě absence dohody stran. Ve snaze o ochranu spotřebitele jde navíc Řád 

ještě dál než zákon o rozhodčím řízení, když vylučuje v těchto sporech rozhodování 

podle zásad spravedlnosti, což nemusí být ve všech případech ve prospěch spotřebitele. 

Nevidím také důvod k zachování povinného zápisu na listinu rozhodců, která je v 

mezinárodní praxi považována za nežádoucí limitování autonomie stran.  Dostatečnou 

garanci kvality vybraných rozhodců při zachování široké autonomie stran mnohem lépe 

umožňuje systém potvrzování jejich jmenování rozhodčí institucí.  

Domnívám se tak, že pokud by chtěl RSHAK povzbudit slabou poptávku po 

řešení mezinárodních sporů
287

, je nutností opětovné rozdělení pravidel pro vnitrostátní a 

mezinárodní spory. K tomu může dojít i v rámci jednoho řádu, ale vhodnějším řešením 

mi i zde připadá přijetí samostatného souboru pravidel pro mezinárodní spory, který by 

byl založen na Pravidlech UNCITRAL. Tím by byl zajištěn mezinárodní standard 

řízení, který by pozvedl poptávku po (lukrativnějších) mezinárodních sporech.  Mám za 

to, že nový přijatý Řád jinak ve výsledku spíše odradí od řešení mezinárodních sporů 

před RSHAK, což by bylo pro rozhodčí instituci s takto dlouhou tradicí a dominantní 

pozicí na českém trhu nelichotivou vizitkou. 
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Abstrakt 
 

Předmětem této diplomové práce je charakteristika a porovnání rozhodčího řízení 

v České republice a ve Švýcarsku před místními rozhodčími institucemi. Volba 

Švýcarska byla ovlivněna skutečností, že je tato země tradičním místem konání 

mezinárodních rozhodčích řízení a sídlí zde i několik významných rozhodčích institucí.  

Diplomová práce se skládá z úvodu, čtyř kapitol a závěru. První kapitola obsahuje 

obecnou charakteristiku rozhodčího řízení a alternativních způsobů řešení sporů. 

Navazující kapitoly jsou již detailněji zaměřeny na srovnání právní úpravy rozhodčího 

řízení v obou zemích a na představení dvou významných rozhodčích institucí. První 

z nich je český Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky, který je v současnosti jediným českým stálým rozhodčím 

soudem s neomezenou působností. Druhou představovanou institucí je Rozhodčí 

instituce švýcarských obchodních komor, která od roku 2012 umožňuje konání 

rozhodčího řízení pod novou organizační strukturou a podle nových rozhodčích 

pravidel. V neposlední řadě je diplomová práce věnována charakteristice a srovnání 

hlavních stádií rozhodčího řízení podle aktuálních rozhodčích pravidel obou institucí. 

Cílem diplomové práce je především upozornit na některé společné a rozdílné 

prvky v české a švýcarské právní úpravě rozhodčího řízení, jakož i v rozhodčích 

pravidlech zmíněných institucí, a vyzdvihnout jejich pozitiva a negativa. S ohledem na 

výše uvedené přistupuji v diplomové práci k vybrané problematice především za využití 

deskriptivní, právně komparativní a analytické metody. 

V závěru diplomové práce shrnuji získané poznatky a navrhuji potřebná opatření, 

která by měl učinit jak český zákonodárce, tak i Rozhodčí soud při Hospodářské 

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, aby byly obdobně jako ve 

švýcarské úpravě dostatečně reflektovány potřeby současné mezinárodní rozhodčí 

praxe.  
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Summary 
 

The thesis focuses on the description and comparison of the arbitration 

proceedings in the Czech Republic and Switzerland before local arbitration institutions. 

The choice of Switzerland has been influenced by the fact that this country is a 

traditional seat of arbitration and several arbitration institutions are domiciled there. 

The diploma thesis consists of an introduction, four main chapters and a 

conclusion. The first chapter contains a general description of arbitration and alternative 

dispute resolutions. Following chapters address the comparison issue outlining the 

arbitration regulations in both above mentioned countries and provide a thorough 

analysis of two major arbitration institutions. The first being the Arbitration Court 

attached to the Chamber of Commerce and the Agricultural Chamber of the Czech 

Republic which is the sole permanent arbitration court with a full jurisdiction seated in 

the Czech Republic. The other institution being presented is the Swiss 

Chambers‘Arbitration Institution that, in order to administrate arbitration proceedings, 

introduced in 2012 a new set of rules and revised its organisational structure. Last but 

not least, the thesis concentrates on description and comparison of the principle 

arbitration stages under the current rules of both institutions. 

The goal of the thesis is to point out the elements that are common or different to 

both Czech and Swiss arbitration legislation as well as to the arbitration rules of 

aforementioned institutions; to highlight their positive and negative aspects. The 

descriptive, comparative and analytic methods have been used during elaboration of this 

diploma thesis. 

The conclusion sums up the findings and appropriate measures are suggested to be 

made by both the Czech legislator and the Arbitration Court attached to the Chamber of 

Commerce and the Agricultural Chamber of the Czech Republic in order to sufficiently 

reflect the needs of a current international arbitration practice. 
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