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1. Úvod 

Zvoleným tématem této rigorózní práce je vývoj mimosoudního řešení konfliktů od 

vzniku Československa až po současnost. Poukázat na úpravu řešení majetkových 

konfliktů v jednotlivých etapách vývoje ve srovnání s úpravami v ostatních zemích. 

Obsahem této práce je shrnout vývoj řešení majetkových konfliktů v České republice s 

poukazem na úpravu de lege ferenda.  

Cílem této práce je podat ucelený přehled možností řešení majetkových konfliktů 

v České republice. Způsoby řešení veřejnoprávní nebo soukromoprávní cestou, jejich 

rozdíly, výhody a nevýhody. Uvést celou šíři nástrojů umožňujících řešení konkrétního 

konfliktu s ohledem na jeho časovou, odbornou a finanční náročnost. 

Tato práce je rozdělena do čtyř tematických částí. Obsahem první části je historie řešení 

majetkových konfliktů od vzniku České republiky až po současnost. Druhá část je 

zaměřena na způsoby řešení majetkových konfliktů v České republice. Třetí část je 

věnována mediaci a čtvrtá oblast popisuje rozhodčí činnost. Zvolenou metodou 

zpracování je syntéza, analogie a komparace s právním stavem k 1. 11. 2012. 

  



 

11 

 

 

2. Historie řešení majetkových konfliktů v České republice 

2.1 Řešení majetkových konfliktů v českých zemích po roce 1918 

Historie právní úpravy smírčího a rozhodčího řízení v prvorepublikovém 

Československu se odvíjí od Recepční normy,1 která prozatímně převzala zákon č. 

113/1895 ř. z. s účinností od 1. 1. 1898 upravující řízení rozhodčí (Smlouvu o 

rozsudím) v § 577 až 599.2 Podmínkou rozhodčího řízení však byl platný projev 

soukromé vůle způsobilých stran, podle něhož měla být jistá sporná věc rozhodnuta 

před soukromými osobami. Tato vůle mohla být vyjádřena závětí nebo smlouvou 

(compromissum),3 přičemž bylo nutné, aby se tato smlouva vztahovala na určitý 

konflikt z jistého, již mezi stranami existujícího právního vztahu. Smlouva mohla být 

podepsána i jejich zákonnými zástupci. Toto zastoupení však muselo být schváleno 

poručenským úřadem. Další podmínkou byla písemná forma a možnost uzavření smíru. 

Touto smlouvou se strany zavazovaly, že případný konflikt předloží rozhodčímu. 

Nepříslušností se soudy z úřední povinnosti nezabývaly, bylo ji nutno vznést. 

Dále tento zákon upravoval ustanovení rozhodčích, kteří byli buď určeni přímo 

smlouvou, případně si strany mohly rozhodčí jmenovat. Zpravidla každá strana určila 

jednoho rozhodčího a ti pak určili předsedajícího rozhodčího - starostu. Také bylo 

možno zvolit osobu, která rozhodčího jmenovala. Pokud tak strany neučinily, jmenoval 

rozhodčího soud, který by jinak konflikt řešil. Jako rozhodčí byli vyloučeni soudní 

úředníci v aktivní službě. Tento zákon se však vztahoval na Statutární rozhodčí soudy4 

jen podpůrně. Pro řešení konfliktů byly zřízeny také smírčí, rozhodčí komise a speciálně 

zaměřené rozhodčí soudy.5  

                                                 
1 Zákon č. 11/1918 Sb., Zákon Národního výboru československého ze dne 28. října 1918 o zřízení 

samostatného státu československého, ve znění pozdějších předpisů. 
2 Schelle, K., Schelleová, I. Rozhodčí řízení. EUROLEX Bohemia Praha 2002, str. 18. 
3 Schelle, K., Schelleová, I. Rozhodčí řízení. EUROLEX Bohemia Praha 2002, str. 19. 
4 Gerlich, K. Rozhodčí řízení v občanských rozepřích právních, Nakladatelství Orbis Praha 1932, str. 74 

a násl. 
5 Schelle, K., Schelleová, I., Alternativní způsoby řešení obchodních sporů, KEY Publishing, s.r.o.Ostrava 

2006, str. 21 a násl. 
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V této souvislosti je také potřebné uvést autonomní státní útvar Protektorát Čechy a 

Morava, zřízený Výnosem Vůdce o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Tímto 

výnosem byli v čl. 2 odst. 16 němečtí říšští obyvatelé podřízeni pouze německým 

soudům. Protektorátní obyvatelé byli německým soudům podřízeni pouze ve 

vyjmenovaných, zejména závažnějších případech. 

2.2 Řešení majetkových konfliktů v České republice po roce 1948 

Po roce 1948 došlo k rychlému přebudování právního systému Československa 

přijetím Ústavy 9. května a následně vyhlášením tzv. právnické dvouletky v období let 

1949-1950. Zákonem bylo zakotveno socialistické vlastnictví ve formě státního či 

družstevního7. Osobní majetek bylo umožněno vlastnit pouze v omezeném rozsahu. 

Jednalo se zejména o předměty domácí potřeby, rodinné domky a úspory nabyté prací. 

Rakouský c. ř. s. byl následně nahrazen novým zákonem, který zásadně omezil možnost 

uzavírání rozhodčí smlouvy.8  

Pro další výkon rozhodčího řízení existovaly obligatorní rozhodčí soudy: 

• Rozhodčí soud zřízený zákonem č. 228/1946 Sb., o rozhodčích soudech pro 

úpravu některých závazků národních podniků, 

• Rozhodčí soud zřízený zákonem č. 225/1947 Sb., o myslivosti, 

• Rozhodčí soud zřízený zákonem č. 6/1952 Sb., o vynálezech a zlepšovacích 

námětech,  

• Rozhodčí soud zřízený zákonem č. 143/1946 Sb., o úpravě pracovních poměrů 

dotčených důsledky národní revoluce. 

Zákon č. 142/1950 Sb., Zákon o konaní v občianskych súdnych veciach (občiansky 

súdny poriadok), upravoval řízení před těmito obligatorními soudy v § 648 až 654. Dále 

toto řízení upravoval v § 1 odst. 3 a 4 zákon č. 64/1952 Sb., Ústavní zákon o soudech a 

prokuratuře, ve znění pozdějších předpisů.  
                                                 
6 www.fronta.cz/dokument/hitleruv-vynos-o-zrizeni-protektoratu-cechy-a-morava. Stránky navštíveny 8. 

1. 2012. 
7 § 101 zákona č. 141/1950 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
8 § 648 odst. 2 zákona č. 142/1950 Sb., o konaní v občianskych súdnych veciach (občiansky súdny 

poriadok). 
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Zákonem č. 99/1950 Sb., o hospodářských smlouvách a státní arbitráži, došlo 

k zásadní změně ve využití rozhodčího řízení.9 Majetkové konflikty státních, národních 

a komunálních podniků a dalších orgánů uvedených v § 1 tohoto zákona, byly 

převedeny 10 na Státní arbitráž, prováděnou tří až pětičlennými Arbitrážními komisemi 

na úrovni krajů, oblastí a ministerstev. Rozhodnutím vlády mohla být ustanovena pouze 

jednočlenná komise. Řízení před těmito komisemi bylo možno zahájit na návrh, 

popřípadě z moci úřední, tento návrh musel být doplněn dokladem o tom, že se žalující 

strana pokusila o smír. Jednání komise bylo neveřejné a zastoupení stran advokátem 

vyloučené. Arbitrážní komise nebyla při rozhodování vázána návrhy stran. Proti 

rozhodnutí Arbitrážní komise nebylo opravného prostředku a nebyla možnost stížnosti 

ke Správnímu soudu. Rozhodnutí však mohli zrušit ministři, předsedové Krajských 

národních výborů, pokud rozhodnutí porušovalo zákon nebo bylo v rozporu s obecným 

zájmem a potřebami hospodářského plánování a vrátit věc k novému projednání. 

Všechny orgány a osoby byly v arbitrážním řízení povinny zachovávat služební 

tajemství. K provedení tohoto zákona bylo přijato vládní nařízení.11 Krajské arbitrážní 

komise byly zřízeny u každého Krajského národního výboru. Předsedy Krajských 

arbitrážních komisí jmenoval ministr vnitra a jemu také byli tito předsedové ze své 

činnosti odpovědni. Předsedy senátů jmenoval předseda Krajského národního výboru. 

Řízení bylo zahájeno doručením žádosti, popřípadě z moci úřední vykonáním prvního 

úkonu ve věci. Generální prokurátor byl oprávněn podat návrh na zrušení rozhodnutí 

komise, která rozhodnutí vydala. 

Následně bylo toto řízení upraveno zákonem č. 47/1953 Sb., Nařízením vlády o 

státní arbitráži, kterým byla vytvořena organizace Státní arbitráže. Dále byl okruh věcí 

projednávaných ve Státní arbitráži stanoven zákonem č. 140/1960 Sb., Vyhláška 

hlavního arbitra Československé socialistické republiky o pověření rozhodováním 

některých sporů patřících před Státní arbitráž Československé socialistické republiky a 

                                                 
9 Forejt, A. Řešení sporů v rozhodčím řízení, PROSPEKTRUM Praha, 1995, str. 8. 
10 § 13 zákona č. 99/1950 Sb., o hospodářských smlouvách a státní arbitráži, ve znění pozdějších 

předpisů. 
11Nařízení vlády č. 139/1950 Sb., o zřízení krajských arbitrážních komisí, o organisaci a příslušnosti 

arbitrážních komisí a o řízení před nimi. 
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vyhláškou č. 58/1963 Sb., Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické 

republiky, kterou se vydávají prozatímní pravidla pro projednávání a rozhodování 

hospodářských konfliktů rozhodci, ve znění pozdějších předpisů. Zde již byla stanovena 

povinnost rozhodce být vázán při rozhodování platnými zákony, návrhem zúčastněných 

organizací a Vyhláškou hlavního arbitra Československé socialistické republiky. Byla 

také určena místní příslušnost pro rozhodování hospodářských konfliktů týkajících se 

některých závodů (organizačních složek) socialistických organizací. Zákonem č. 

54/1991 Sb., Oznámení Hlavního arbitra České a Slovenské federativní republiky o 

vydání výnosu o odchylném určení příslušnosti pro rozhodování některých sporů byla 

změněna příslušnost pro rozhodování některých sporů řešených arbitráží. Dále byla 

upravena státní arbitráž zákonem č. 121/1962 Sb., Zákon o hospodářské arbitráži ve 

znění pozdějších předpisů. Usnesením Národního shromáždění č. 125/1962 Sb., o 

schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění, byla rozšířena 

pravomoc Státní arbitráže na konflikty týkající se stavební investiční výstavby v JZD. 

Úplné znění zákona o hospodářské arbitráži bylo vydáno zákonem č. 38/1971 Sb. 

Vzhledem k obchodní orientaci na ostatní země tzv. socialistického tábora byla 

v roce 1949 vytvořena Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP). Na základě tohoto 

kroku byl zřízen zákonem Rozhodčí soud Československé obchodní komory.12 

Uvedený zákon byl doplněn vyhláškou č. 12/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních 

věcí o Všeobecných podmínkách pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států 

Rady vzájemné hospodářské pomoci, která v § 90 ukládá obligatorní řešení konfliktů ze 

Všeobecných dodacích podmínek. Nový Řád Rozhodčího soudu upravovala vyhláška č. 

47/1975 Sb., Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se 

vyhlašuje nový Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní komory. V 

souvislosti s ní byl také vytvořen Jednotný vzorový řád rozhodčích soudů. Přílohou 

vyhlášky č. 104/1981 Sb., byl Řád Rozhodčího soudu spolu s Pravidly o nákladech 

řízení změněný vyhláškou č. 62/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

V šedesátých letech 20. století byl vydán zákon č. 38/1961 Sb., o místních lidových 

soudech, které byly oprávněny řešit podle § 22 majetkové spory mezi občany do výše 

                                                 
12 Zákon č. 119/1948 Sb., o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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1.000,- Kč, za předpokladu podání návrhu. Na návrh obou účastníků mohl tento soud 

projednávat i jiné majetkové konflikty tak, aby byl uzavřen smír. Pokud smír uzavřen 

nebyl, odkázal strany k řízení u okresního soudu. Tento zákon byl zrušen zákonem č. 

150/1969 Sb., Zákon o přečinech. 

K úpravě rozhodčího řízení došlo zákonem č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení 

v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších 

předpisů, který umožňoval řešení majetkových sporů z mezinárodního obchodního 

styku.13 

Společně se zákonem č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním 

styku a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, byla také zřízena 

Hospodářská arbitráž zákonem č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, ve znění 

pozdějších předpisů. Účelem hospodářské arbitráže bylo rozhodování hospodářských 

sporů mezi socialistickými organizacemi.  

Následně došlo také k přejmenování Rozhodčího soudu Československé obchodní 

komory na Rozhodčí soud Československé průmyslové a obchodní komory.14 

2.3 Řešení majetkových konfliktů v České republice po roce 1994 

Se změnou politického systému v roce 1989 a zrušením hospodářské arbitráže byly 

zřízeny Krajské obchodní soudy zákonem České národní rady č. 436/1991 Sb., o 

některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z 

funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále byl vydán zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, který v § 10 

Kolektivní spory definuje jako spory o uzavření kolektivní smlouvy a spory o plnění 

z této smlouvy, pokud nevznikají tímto nároky jednotlivým zaměstnancům. Následuje 

pak řízení před zprostředkovatelem15 a následně v § 13 zákon č. 2/1991 Sb., o 

                                                 
13 Následně byl tento zákon novelizován zákonem č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, zákonem č. 

229/1992 Sb., o komoditních burzách a zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky 

a Agrární komoře České republiky.    
14 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 69/1978 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

103/ 1960 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
15 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-2. Stránky navštíveny dne 14. 1. 2012. 
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kolektivním vyjednávání, řízení před rozhodcem a ve znění Vyhlášky Ministerstva 

práce a sociálních věcí České republiky.16 Zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení 

a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, bylo také umožněno od 1. 

1. 1995 řešení vnitrostátních majetkových konfliktů mezi právnickými i fyzickými 

osobami s některými zákonnými omezeními. Tento zákon byl novelizován v § 50 

zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, 

který vylučoval v § 1 odst. 2 ZRŘ řešení sporů veřejných neziskových ústavních 

zdravotnických zařízení. Zákonem č. 466/2011 Sb., byl zákon č. 245/2006 Sb., o 

veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních zrušen. 

2.4 Závěr kapitoly 

Úvodní kapitola byla věnována řešení majetkových konfliktů od vzniku 

Československa do současnosti. Řešení majetkových konfliktů prošlo poměrně složitým 

vývojem, kdy se rozhodčí řízení v Československu používalo jako obvyklý a velmi 

rozšířený způsob řešení majetkových konfliktů až po jeho omezení. Vyhlášením Ústavy 

9. května však došlo k zásadní změně zákonů včetně zákona o rozhodčím řízení. 

Rozhodčí řízení pak bylo omezeno pouze na československé právnické osoby a vztahy 

z toho vyplývající. Pro řešení části konfliktů byla následně zřízena Státní arbitráž, která 

byla povinna zohledňovat i zájem společnosti. S politickým rozdělením Evropy vznikl 

tzv. socialistický tábor, který si pro svoji spolupráci při obchodování vytvořil Radu 

vzájemné hospodářské pomoci, kde bylo mimosoudní řešení těchto konfliktů 

obligatorní. Úprava rozhodčího řízení a výkonu rozhodčích nálezů byla provedena 

zákonem.17 

Od 1. 1. 1995 bylo umožněno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o 

výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, řešení konfliktů určenými 

nebo jmenovanými rozhodci nebo stálým rozhodčím soudem. Z tohoto zákona však 

byly vyloučeny konflikty v související s výkonem rozhodnutí, incidenční spory a spory, 

                                                 
16 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, 

rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně. 
17 Zákon č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích 

nálezů, ve znění pozdějších předpisů. 
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u kterých nebylo možno uzavřít smír. Následně bylo nesystémově vyloučeno řešení 

majetkových konfliktů veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení. 

Zákon č. 19/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o 

výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů stanovily přísnější podmínky 

pro rozhodce zejména spotřebitelských sporů, které vyplývají ze Směrnice 93/13/EHS o 

nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských sporech a Směrnice 2011/83/EU o 

právech spotřebitelů, kterou se mění Směrnice Rady 93/13/EHS a Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 199/44/ES a zrušuje se směrnice Rady 85/577/EHS a Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES. Zejména se jedná o způsob sjednávání 

rozhodčích doložek, jejich obsah, povinnost být na samostatné listině a rozšíření 

možnosti přezkoumání rozhodnutí rozhodčího orgánu soudem. Rozhodce musí být 

právník a musí být také registrován Ministerstvem spravedlnosti v registru rozhodců 

spotřebitelských konfliktů. 
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3. Způsoby řešení majetkových konfliktů v České republice 

Řešení konfliktu může být veřejnoprávní, charakterizované státními a 

samosprávnými orgány s předem určenými nebo pověřenými orgány, které konflikty 

řeší. Druhou možností je soukromoprávní řešení konfliktů, které je charakterizováno 

především mediátory a rozhodci, které si strany zvolí nebo pověří třetí osobu jejím 

určením. 

Cílem této kapitoly je poukázat na jednotlivé způsoby řešení majetkového konfliktu 

s ohledem na jejich úpravu, určení, obsah a výsledek. Účelem je uvést možnosti stran, 

s ohledem na jejich potřeby a předmět konfliktu, pro zvolení nejoptimálnějšího způsobu 

řešení. 

3.1 Veřejnoprávní způsoby řešení majetkových konfliktů v České 

republice 

Obecní policie 

Obce prostřednictvím zastupitelstva mohou obecně závaznou vyhláškou zřizovat 

Obecní policii na základě zákona České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 

ve znění pozdějších předpisů, pro zajištění záležitostí veřejného pořádku a dalších 

úkolů. Obecní policie zřízená statutárním městem je nazývána městskou policií. Obecní 

policii řídí starosta, popřípadě pověřený zastupitel obce. U městské policie je to pak 

primátor, popřípadě určený zastupitel města. Každý občan se může obrátit na strážníka 

podle tohoto zákona.18 

Policie České republiky 

Dalším orgánem, který plní úkoly ochrany oprávněných zájmů dotčených osob, je 

Policie České republiky, zřízená na základě zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., 

o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Každý občan se může obrátit 

                                                 
18 § 2 odst. 1, písmeno b) společně s § 16 odst. 1 zákona České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní 

policii, ve znění pozdějších předpisů. 
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na policistu podle tohoto zákona.19 Osoby, které se dostaví na výzvu Policie ČR 

k podání vysvětlení, mají právo na náhradu ušlého zisku a náhradu nutných výdajů 

včetně cestovného.20 

Správní orgán obce, statutárního města 

Občanský zákoník ukládá fyzickým a právnickým osobám, státním orgánům a 

orgánům místní samosprávy dbát o to, aby nedocházelo k ohrožování a porušování práv 

z občanskoprávních vztahů, a aby případné rozpory mezi účastníky byly odstraněny 

především jejich dohodou.21 Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů pro oblast veřejné správy ukládá postup správním orgánům, tedy orgánům 

moci výkonné, orgánům územních samosprávných celků dle zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jiných orgánů, právnických a 

fyzických osob. Dotčená osoba může učinit podání z důvodu podezření ze spáchání 

přestupku v souladu se zákonem.22 V tomto případě může správní orgán vydat dle § 61 

odst. 1 SŘ předběžné opatření, popřípadě podle § 67 SŘ rozhodnutí nebo podle § 76 SŘ 

usnesení.  Pověřená úřední osoba23 také řeší konflikty vyplývající z občanskoprávních, 

pracovních, rodinných, obchodních vztahů stanovených zvláštními zákony, popřípadě 

provádí řízení o určení právního stavu.24 Správní orgán také může rozhodnout o 

nákladech řízení, zejména hotových výdajích účastníků, ušlém výdělku a odměně za 

zastupování dle zákona.25 Pokud je však účastník neuplatní do 8 dnů, toto právo zaniká. 

Občanský zákoník dále umožňuje, pokud dojde ke zřejmému zásahu do pokojného 

stavu, ochranu u příslušného orgánu státní správy. Ten může předběžně zásah zakázat, 

                                                 
19 § 2 odst. 1, písmeno a) zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. 
20 § 12 odst. 6 zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. 
21 § 3 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
22 § 37 odst. 1 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve spojení se 

zákonem České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
23 § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
24 § 141 a 142 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
25 § 79 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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nebo uložit obnovení předešlého stavu. Tím však není dotčeno právo domáhat se 

ochrany u soudu.26 

Notáři 

Zákon České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský 

řád), ve znění pozdějších předpisů, upravuje poskytování právní pomoci v § 3 odst. 1 až 

3. Notář může podle §71a odst. 1 a 2, § 71b odst. 1 až 4, § 71c tohoto zákona sepsat 

notářský zápis, ve kterém se účastník zaváže splnit peněžitou pohledávku druhého 

účastníka ze zakládaného vztahu a svolí, aby byl podle tohoto zápisu nařízen a proveden 

výkon rozhodnutí a aby byl tento zápis exekučním titulem, jestliže dlužník svou 

povinnost řádně a včas nesplní. 

Probační a mediační služba 

Pro účely probace a mediace ve věcech projednávaných v trestním řízení byla 

zákonem27 zřízena Probační a mediační služba. Pro účely této práce se budeme zabývat 

pouze její částí, a to mediací. Mediací se pro účely tohoto zákona rozumí mimosoudní 

zprostředkování za účelem řešení konfliktu mezi obviněným a poškozeným. Mediaci lze 

provádět pouze se souhlasem obou stran.28 

Veřejný ochránce práv 

Veřejný ochránce práv byl zřízen zákonem č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci 

práv. Působí jako ochránce osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených 

tímto zákonem, pokud je v rozporu s právem a neodpovídá principům demokratického 

právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností a tím přispívá k ochraně 

základních práv a svobod.29 Veřejný ochránce práv vykonává svoji činnost na základě 

                                                 
26 § 5 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
27 Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
28 § 2 odst. 2 zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů. 
29 § 1 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 
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písemného podnětu ve věci podaného fyzickou či právnickou osobou. Veřejný ochránce 

práv má statut veřejné osoby. 

Finanční arbitr 

Finanční arbitr30 je kompetentní k rozhodování sporů mezi osobami provádějícími 

převody peněžních prostředků podle zákona o platebním styku.31 Finančního arbitra a 

zástupce finančního arbitra volí Poslanecká sněmovna na funkční období pěti let 

veřejným hlasováním z osob splňujících podmínky stanovené tímto zákonem. V řízení 

před arbitrem se postupuje podle správního řádu,32 pokud tento zákon nestanoví jinak. 

Dále je potřebné zmínit, že novela zákona o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích 

nálezů33 již řeší střet řízení před rozhodcem a finančním arbitrem.  

Soudní prodej zástavy 

Své zástavní právo také může věřitel realizovat soudním prodejem zástavy podle § 

200y OSŘ a násl. V tomto případě nepotřebujeme exekuční titul, nicméně zůstává zde 

otázka promlčení žalovatelnosti pohledávky v případě, kdy se zástava v této lhůtě 

neprodá. 

Insolvenční řízení 

Dlužník, který je podnikatel jako fyzická nebo právnická osoba a který má více 

věřitelů, přičemž souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku, je v úpadku.34 

V tomto případě je povinen dlužník podat návrh na zahájení insolvenčního řízení za 

podmínek stanovených zákonem, který řeší úpadek konkursem, reorganizací a 

oddlužením, o které může požádat dlužník, který není podnikatelem, popřípadě 

podnikatel s bagatelním dluhem na základě posouzení insolvenčního soudu. Pokud 

                                                 
30 § 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů. 
31 Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech finančních prostředků, elektronických platebních prostředcích a 

platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění pozdějších předpisů. 
32 § 24 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  
33 § 1 odst. 2 zákona č.19/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. 
34 § 3 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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insolvenční soud návrhu na oddlužení vyhoví, musí dlužník zaplatit po dobu 5 ti let 

nejméně 30% dlužné částky. Jestliže soud prohlásí konkurs, dluhy této osoby zůstávají 

pro věřitele po ukončení konkursu v platnosti, přičemž prohlášením konkursu se 

vypořádává SJM.  

Soudní řízení  

V současné době je pro řešení všech majetkových konfliktů nejpoužívanější řízení 

soudní. Toto řízení probíhá před státem zřízenou soustavou soudů, kde jsou umožněny 

proti prvoinstančním a odvolacím rozhodnutím opravné a mimořádné opravné 

prostředky. Soudní řízení je vedeno na základě platných zákonů a soudci jsou jimi 

vázáni. Nestrannost soudců je zajišťována rozvrhem práce soudu, kde jsou jednotlivé 

případy přidělovány podle předem stanoveného klíče. Nezávislost soudců je zajišťována 

jejich jmenováním do věku 65 let a stanoveným platem, který činí v současné době 

minimálně 2,75 násobek průměrného platu v České republice. Otázka nezávislosti však 

není jasná zejména v případě, kdy je žalovaný stát prostřednictvím ministerstva 

spravedlnosti nebo vnitra. 

Řešení majetkových konfliktů před obecným soudem upravuje § 9 písm. h) zákona č. 

189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů. Vyšší 

soudní úředník může provádět úkony v případě smírného řešení konfliktu. 

Smírné řešení konfliktu lze také uplatnit soudcem v soudním řízení dle v § 67, 99 a 

117 odst. 3 písm. c) OSŘ. 

Ústavní soud 

V oblasti ochrany práv je nejvyšší autoritou v České republice Ústavní soud, který je 

samostatnou soudní soustavou a je zde uveden jen pro úplnost. Jeho činnost a řízení 

před ním je upraveno zákonem.35 Občan se může po vyčerpání všech opravných 

prostředků domáhat u tohoto soudu svých majetkových práv zaručených LZPS. 

                                                 
35 Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. 
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3.2 Soukromoprávní způsoby řešení majetkových konfliktů 

v České republice 

3.2.1 Soukromoprávní způsoby řešení majetkových konfliktů bez asistence 

smluvního orgánu 

Jednání 

Jednání mezi účastníky je základním typem komunikace stran při řešení konfliktu. Je 

však závislé na vůli účastníků tímto způsobem jednat. Má mít charakter kooperativního 

jednání s cílem konflikt vyřešit. 

Vyjednávání  

Vyjednávání je další možností řešení konfliktu, které však vychází z pozičního 

přístupu účastníků, přičemž úspěch jednoho je ztrátou pro druhého. Není vedeno s cílem 

kooperativního nebo kompromisního řešení. Tímto typem řešení konfliktu je získat 

stranou z konfliktu co nejvíce.  

3.2.2 Soukromoprávní způsoby řešení majetkových konfliktů s asistencí 

smluvního neautoritativního orgánu 

Projednávání  

Projednávání jako metoda řešení konfliktů se zejména využívá při 

depersonifikovaných konfliktech /problémech/. Projednávání je zaměřeno především na 

věcné řešení problému, tedy na jeho podstatu. Této metody se zpravidla účastní větší 

počet účastníků. Příkladem takovéhoto rozhodování je například vláda. Každý 

z účastníků projednávání má svůj úkol. 

Facilitace 

Facilitace je řešením konfliktu za pomoci třetí osoby - facilitátora. Povinností 

facilitátora je zejména dohlížet na procesní stránku projednávané věci, navrhovat řešení 

dohody účastníků. Facilitátor také navrhuje pravidla jednání, vytváří podmínky pro toto 

jednání a navrhuje jeho program. 
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Konciliace 

Konciliace36 stejně jako facilitace je zaměřena na řešení konfliktů. Na rozdíl od 

jednání a vyjednávání je tomuto procesu přítomna třetí osoba - konciliátor, který 

zejména zprostředkovává komunikaci mezi účastníky konfliktu. Název konciliace je 

odvozený od anglického výrazu  ,,conciliation“ což znamená dávat něco dohromady. 

Hlavním cílem není jenom dohoda, ale především narovnání vzájemných vztahů do 

budoucna tak, aby po této dohodě mohly strany konfliktu najít opětovně vzájemnou 

důvěru. 

Brainstorming 

Brainstorming37 je způsobem řešení konfliktu, kdy účastníci navrhují po dobu 

určitého časového úseku jakákoliv možná řešení. Brainstorming je tedy skupinová 

technika zaměřená na generování více nápadů pro řešení daného konfliktu. Je založena 

na skupinovém výkonu. Nosnou myšlenkou je předpoklad, že lidé ve skupině na 

základě podnětů ostatních, než jednotlivě. 

Expertíza 

Expertíza je další metodou řešení konfliktu, která je závislá na určeném odborníkovi. 

Nezabývá se právní stránkou daného konfliktu, ale vypracovává pouze odborný 

posudek na základě zadání sporných stran, obdobně jako znalec ustanovený soudem. 

Dává stranám napevno, jaký je důvod vzniku konfliktu z hlediska technického. 

Mini-trial 

Mini-trial 38 je simulovaným (předstíraným) soudním jednáním, ve kterém 

nevystupuje soudce, ale zpravidla renomovaný právník, kterému strany předkládají své 

argumenty a vyměňují si informace. Tato nezávislá osoba zde působí jako neutrální 

                                                 
36 Růžička, K. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky, Aleš Čeněk Dobrá Voda 2003, str. 14. 
37 Plamínek, J. Řešení konfliktů a umění rozhodovat, Argo 1994, str. 148. 
38Raban, P. Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí, C. 

H. Beck 2004, str. 21. 
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poradce a nastiňuje stranám pravděpodobný průběh soudního řízení a jeho možný 

výsledek, který strany pak mohou akceptovat jako dohodu o řešení konfliktu. 

Zákon třetí strany 

Zajímavý pohled na vznik a řešení konfliktů nabízí L. Ron Hubbard ve své příručce 

Jak řešit konflikty.39 Aby vznikl konflikt, musí být v každém konfliktu přítomna třetí 

neznámá strana, která jej musí vytvářet. 

Mediace 

Mediace je v této části uvedena jen pro úplnost a dále o ní bude podrobně pojednáno 

samostatně ve čtvrté kapitole. 

Inkasní agentury 

Obsahem činnosti inkasních agentur sdružených do asociace inkasních agentur40 je 

správa a inkaso pohledávek klientů. Jedná se ve své podstatě o ,,vymáhání pohledávek“ 

osobním jednáním fyzické osoby nebo agentury vůči dlužníku za součinnosti věřitele. 

Advokacie 

Pro řešení konfliktu je také možné zvolit si advokáta pro své zastoupení před 

soudními i mimosoudními orgány. Toto zastoupení je upraveno zákonem č. 85/1996 

Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti 

č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních 

služeb (advokátní tarif), popřípadě Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 

Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem 

při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení. 

Smírčí řízení v církevním právu  

Je zakotveno v CIC 1983, který pojednává v Knize VII. ,,Soudní a mimosoudní 

řízení“ ve stati III. o předcházení soudním sporům. Pro řešení konfliktu může být 

použito smíru neboli narovnání. 

                                                 
39 Hubbart, L. Ron, Library, New ERA Publication International ApS 2003, str. 3. 
40 www.aiacz.cz. Stránky navštíveny dne 21. 1. 2012. 
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Kolektivní konflikty 

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů v § 

10-12 umožňuje při vzniku konfliktu v souvislosti s kolektivní smlouvou, zvolit si 

zprostředkovatele. Tento však musí být zapsán v seznamu zprostředkovatelů vedeném 

Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. 

Veřejná dražba 

Předpis č. 26/2000 Sb., Zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, 

umožňuje provedení dražby dobrovolné v části druhé § 17 tohoto zákona na návrh 

vlastníka. Dražby nedobrovolné jsou upraveny v části třetí § 36 tohoto zákona, na návrh 

dražebního věřitele, který disponuje exekučním titulem. 

3.2.3 Soukromoprávní způsoby řešení majetkových konfliktů s asistencí 

smluvního autoritativního orgánu  

Notářský zápis  

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zákona České národní 

rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 

předpisů, je upraven v § 71a-c. Dohoda sepsaná před notářem se svolením k 

vykonatelnosti je listinou, na jejímž základě může věřitel exekutora přímo požádat 

prostřednictvím věcně a místně příslušného soudu o exekuci na majetek dlužníka. 

Dohodu je vhodné sepsat nejpozději při předání peněz nebo ji uzavřít i ohledně 

pohledávky, která teprve vznikne. Dohodu lze uzavřít také i v případech, kdy je již 

pohledávka splatná a věřitel je ochoten poskytnout dlužníkovi ke splacení dodatečnou 

lhůtu. Další možností je uzavření písemného uznání dluhu notářským zápisem, který 

osvědčuje projev shodné vůle touto formou. Výhodou písemného uznání dluhu před 

notářem je jeho přímá vykonatelnost, bez nutnosti nalézacího řízení obecným soudem 

nebo rozhodčím orgánem.  Potvrzením o vykonatelnosti opatří exekuční titul orgán, 

který ho vydal, u smírů a dohod orgán, který jej schválil. 
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Řízení před rozhodcem 

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání v § 13 ve znění předpisu č. 16/1991 

Sb., Vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o 

zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně 

umožňuje v případě vzniku konfliktů v souvislosti s kolektivní smlouvou zvolit si pro 

řešení konfliktu rozhodce. Tento však musí být zapsán v seznamu rozhodců vedeným 

Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Takto vedený rozhodce je 

veřejným činitelem. 

Rozhodčí řízení v církevním právu  

Řešení konfliktů v církevním právu je zakotveno v CIC 1983 v Knize VII, Soudní a 

mimosoudní řízení, ve stati III. o předcházení soudním konfliktům. Toto řízení může 

být svěřeno jednomu nebo více rozhodcům.41 

Rozhodčí řízení  

Rozhodčí řízení je v této části uvedeno jen pro úplnost a dále o něm bude podrobně 

pojednáno v páté kapitole. 

Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví 

Jedná se o dobrovolné sdružení odborníků, kteří jsou schopni podílet se na řešení 

majetkových konfliktů v oblasti duševního vlastnictví a nekalé soutěže jako mediátoři, 

zprostředkovatelé, prostředníci nebo rozhodci.42  

Med-arb 

Med-arb je způsobem řešení konfliktu, který má dvě stadia. Prvním stadiem je řízení 

smírčí, které určená osoba provádí jako mediátor tím, že vede strany k uzavření smíru. 

Stadium druhé nastupuje po neúspěšném výsledku prvního stadia, přičemž mediátor 

vystupuje již jako rozhodce, který na základě pověření stran vydá konečné rozhodnutí. 

Toto pověření však musí být sjednáno před zahájením celého řízení. 

 

                                                 
41 Canon 1713 a násl. CIC 1983.  
42 www.csvts.cz/aprvdv/. Stránky navštíveny dne 5. 6. 2013 
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3.3 Rozdíly mezi veřejnoprávním a soukromoprávním způsobem 

řešení konfliktů v České republice 

Pro řešení majetkového konfliktu si můžeme zvolit způsob veřejnoprávní nebo 

soukromoprávní. Cesta veřejnoprávní je více formalizovaná, také zpravidla delší, 

finančně náročnější, veřejná a je rozhodována zákonným soudcem místně příslušného 

soudu žalované strany. Soukromoprávní způsob bývá rychlejší, méně formální, 

neveřejný a také zpravidla pro účastníky levnější. Je také pro žalující stranu s ohledem 

na místně příslušný soud žalované strany zpravidla výhodnější. Pokud se jedná o 

bagatelní konflikty nebo si strany chtějí určit konkrétní osobu, která bude konflikt 

rozhodovat, je lépe zvolit cestu soukromoprávní. V některých publikacích43 se uvádí pro 

toto řízení název alternativní způsob řešení sporů. Tento název však dle názoru autora 

této práce není přesný. Pokud soudy a rozhodčí orgány mohou vydávat vykonatelná 

rozhodnutí, zůstává soud tím orgánem, který je vůči rozhodčímu orgánu orgánem 

kontrolním a pomocným. Z tohoto důvodu považuji pro provedení řízení rozhodčími 

orgány za vhodnější a přesnější pojmenování mimosoudní. Otázkou však zůstává, jaký 

rozsah arbitrability bude tomuto řízení státem poskytnut de lege ferenda. V případě 

vzniku konfliktu je tedy možné postupovat nejjednodušeji tak, že si účastníci konflikt 

vyřeší osobně. Pokud nedojde k dohodě, má poškozená strana tyto možnosti: 

• obrátit se na strážníka nebo policistu, 

• obrátit se na příslušný obecní úřad, aby zasáhl z úřední povinnosti. Tento zásah 

však nemá charakter soudního rozhodnutí, ale může řešit případné uvedení do 

pokojného /původního/ stavu, 

• dohodnout se na řešení konfliktu soukromoprávním postupem za přítomnosti 

nestranné a nezávislé osoby, zprostředkovatele nebo mediátora a uzavřít dohodu, 

• dohodnout se na řešení konfliktu soukromoprávním postupem za přítomnosti 

třetí nezávislé osoby, notáře nebo rozhodčího orgánu a požádat o vydání 

vykonatelného rozhodnutí nebo 

• podat návrh nebo žalobu příslušnému obecnému soudu na vydání rozhodnutí. 

                                                 
43 Raban, P. Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí, C. 

H. Beck 2004.  
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3.4 Závěr kapitoly 

V této kapitole byly popsány jednotlivé způsoby řešení majetkových konfliktů. 

Volba je dána mezi státním a soukromým způsobem řešení konfliktu. Je tedy na 

účastnících, jak si konflikt vyhodnotí a jaký způsob řešení zvolí. V případě, že se strana 

obrátí na soud, musí počítat s tím, že místně příslušným soudem je soud žalovaného. 

Ten přidělí žalobu určitému soudci a bývá obvyklé, že se žalobce musí nechat zastoupit 

advokátem, neboť není schopen kvalifikované komunikace se soudcem. Strany si 

nemohou dohodnout lhůtu pro vydání rozhodnutí. Pokud si strany zvolí rozhodčí orgán, 

mohou si místo rozhodčího řízení zvolit, mohou také jednat písemně, pokud se tak 

dohodnou. Obě strany také ví, kdo bude jejich případný konflikt rozhodovat a zpravidla 

znají také jeho kvalifikaci. Strany nemusí být zastoupeny advokátem, protože jsou 

schopny s rozhodcem komunikovat a mohou si dohodnout lhůtu pro vydání konečného 

rozhodnutí. Řešení konfliktu v případě státního soudu je veřejné, oproti rozhodčímu 

řízení, které je neveřejné. Stálé rozhodčí soudy jsou pak svými výhodami mezi státními 

soudy a rozhodci ad hoc.  
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4. MEDIACE 

4.1 Právní úprava výkonu mediace v České republice 

Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, jedná se o jeden ze základních způsobů 

řešení konfliktů mimosoudní cestou za přítomnosti stranami určeného mediátora. 

Mediace byla v současné době již upravena v České republice samostatným zákonem44 

s účinností od 1. 9. 2012. Do vydání tohoto zákona se pro tento případ odkazovalo na 

ustanovení občanského soudního řádu, jako na smír uzavřený před soudem 

v předběžném řízení tzv. Prétorský smír § 67 OSŘ nebo na smír uzavřený v průběhu 

soudního řízení § 99 OSŘ. Obecná úprava mimosoudního narovnání konfliktu mezi 

stranami je uvedena v občanském zákoníku.45  

Mediace je dále upravena zákonem46 v souvislosti s kolektivní smlouvou jako řešení 

konfliktu mezi stranami za přítomnosti zprostředkovatele. Tento zprostředkovatel však 

musí být zapsán v seznamu zprostředkovatelů vedeným Ministerstvem práce a 

sociálních věcí České republiky.47 Mediací upravenou zákonem48 rozumíme také 

mimosoudní zprostředkování za účelem řešení konfliktu mezi obviněným a 

poškozeným pracovníkem Probační a mediační služby.  

Charakter zprostředkovatelů při řešení konfliktů mají také tzv. ,,ombudsmani“ 

působící při různých státních či soukromých organizacích, kteří mají za povinnost řešit 

konflikty vzniklé v této organizaci nebo v souvislosti s její činností. Problém je však 

v tom, že označení ,,ombudsman“ je užíváno pro veřejného ochránce práv zákonem č. 

349/1999 Sb. Zákon o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. Tyto 

ostatní ,,ombudsmani“ vykonávají činnost v soukromoprávní sféře, nikoli vůči státním 

orgánům. Označení těchto zaměstnanců ,,ombudsmanů“, ve své podstatě 

zprostředkovatelů či mediátorů, je zavádějící a mělo by být upraveno de lege ferenda.  

                                                 
44 Zákon č. 202/2012 Sb., Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci).  
45 § 585 zákona č.40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.   
46 § 10-12 zákona č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů. 
47 www.mpsv.cz/cs/61. Stránky navštíveny dne 23. 2. 2013. 
48 §2 odst. 2 zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů. 
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Cílem je podrobně popsat jednu z hlavních metod mimosoudního řešení majetkových 

konfliktů. Uvést úpravu mediace ve schváleném zákonu a srovnat ji s úpravou 

v ostatních státech. 

Již od roku 2008 se projevovaly snahy o úpravu mimosoudního zprostředkování 

řešení konfliktů zákonem pracovně nazvaným Zákon o výkonu mediace v netrestních 

věcech, o registrovaném mediátorovi, o vedení registru mediátorů a o registru mediátorů 

v rodinných sporech a o změně některých zákonů (zákon o mediaci v netrestních 

věcech). Tento zákon měl nabýt účinnosti 1. 1. 2011. Ze zprávy vyplývá, že důvodem 

předložení tohoto návrhu je umožnit alternativní řešení sporů metodou rychlého a 

kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů, odbřemenění soudů v rodinných 

věcech zájem na lepší komunikaci rodičů a dítěte. Možnost vyhnout se soudním 

konfliktům, projednání bez dlouhých čekacích lhůt, zbytečných finančních nákladů, 

formalit a zdlouhavé psychické zátěže pro strany konfliktu. 

Schválený zákon však upravuje mediaci oproti úpravám v jiných státech velmi 

odlišně. Omezením rozsahu úpravy pouze pro registrovaného (kvalifikovaného) 

mediátora, kterým se rozumí fyzická osoba zapsaná Ministerstvem spravedlnosti do 

registru. V případě zahájení soudního řízení, umožňuje tento návrh, pokud se sporné 

strany nedohodnou, určit soudem mediátora, přičemž stát toto první jednání platí. 

Advokátní komora požadovala, aby mediátor jmenovaný soudem, mohl být pouze 

advokát. S tímto nelze souhlasit, neboť by se jednalo o zúžení a preferování jedné 

skupiny oproti ostatním, kteří tuto činnost vykonávají. Obdobný názor vyjádřil i JUDr. 

Horáček, Ph.D.49 

Vykonatelnost mediační dohody se podmiňuje schválením soudu. Kritéria pro výkon 

funkce mediátora stanovují složení zkoušky před autorizovanou komisí Ministerstva 

spravedlnosti nebo akreditovaným vzdělávacím zařízením a zápisem do registru 

mediátorů vedeným Ministerstvem spravedlnosti. Dále je stanoveno proškolení 

mediátorů formou základního a specializovaného kursu. Při provádění mediace v rámci 

soudního řízení je první mediační jednání hrazeno státem. Dohled nad činností 

                                                 
49http://HN.IHNED.CZ/c1-52105180-tomas-horacek-spor-ktery-by-se-u-soudu-resil-nekolik-let-muze-

mediator-uzavrit-za-nekolik-hodin. 
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mediátora přináleží Ministerstvu spravedlnosti, které přijímá také stížnosti na činnost 

mediátora. Přestupkem má být také neoprávněné používání označení registrovaný 

mediátor nebo odvozený název, porušení povinnosti mlčenlivosti a základních 

povinností mediátora. Zároveň bylo konstatováno, že návrh zákona transponuje 

Směrnici 2008/52/ES.  

Touto Směrnicí 2008/52/ES upravuje Evropský parlament a Rada věcnou působnost 

pouze pro mediaci v přeshraničních sporech50 v případě, kdy soud odkáže strany 

konfliktu na mediaci nebo mediaci vyžaduje vnitrostátní právo za předpokladu, že 

právní předpisy vnitrostátního práva nebrání stranám v přístupu k soudům. Členské 

státy by měly také vybízet osoby vykonávající právní praxi, aby své klienty o možnosti 

mediace informovaly. Směrnice 2008/52/ES také zmiňuje zásadu proporcionality, aby 

úprava nepřekračovala rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cíle, vyvážením vztahu 

mezi mediací, rozhodčím a soudním řízením. Upravuje také institut soudce - mediátora, 

který však do připravovaných zákonů implementován nebyl.51 Vykonatelnost 

mediačních dohod uvádí v čl. 6 odst. 1 a 2, Směrnice 2008/52/ES, přičemž zákonem 

není akceptována vykonatelnost uzavření takové dohody rozhodcem, přestože je tento 

oprávněn v souladu se zákonem52 schvalovat smíry a vydávat vykonatelná rozhodnutí. 

Zásadním problémem je však důvěrnost v mediaci, kterou upravuje v čl. 1 a 2 Směrnice 

2008/52/ES, kde přímo stanoví, že mediátoři a osoby zúčastněné nemají být nuceni 

předkládat důkazy v občanských, obchodních, soudních nebo rozhodčích řízeních 

ohledně informací vyplývajících z mediace nebo v souvislosti s mediačním řízením, 

pokud se strany nedohodnou jinak. Směrnice 2008/52/ES pak stanovuje členským 

státům uvedení do souladu s vnitrostátním právem do 21. 5. 2011. 

Z výše uvedeného lze shrnout, že Směrnice 2008/52/ES ukládá členským státům 

provést harmonizaci pouze v případech přeshraničních sporů a tam, kde to ukládá 

vnitrostátní právo. Nepředpokládá institut registrovaného mediátora a striktně upravuje 

důvěrnost jednání při mediaci, přičemž naopak požaduje od osob vykonávajících právní 

praxi, aby tyto informovaly o této možnosti řešení konfliktu své klienty. Mediátoři by se 

                                                 
50 čl. 1, odst. 2, Směrnice 2008/52/ES. 
51  čl. 3, písmeno a) odst. 2, Směrnice 2008/52/ES. 
52 Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. 
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měli řídit Evropským kodexem chování pro mediátory, který by měl být zpřístupněn 

široké veřejnosti na internetu. Z nepochopitelných důvodů také nebylo zařazeno 

uzavření smíru před rozhodcem ve smyslu čl. 6 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských 

a obchodních věcech. Bohužel nebyla tato možnost ani v návrhu připuštěna.  

Úprava mediace v ČR byla provedena zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci a o 

změně některých zákonů (zákon o mediaci), který je členěn do 10 částí a 39 paragrafů. 

Část první se dělí na 4 hlavy.  

Hlava první upravuje základní pojmy, zejména obsah mediace pro účel zákona, které 

rozděluje na mediaci a rodinnou mediaci. Stanoví postup při provádění mediace, 

zejména její zahájení, odmítnutí, ukončení a výkon činnosti mediátora. S činností 

mediátora přímo souvisí jeho označení, povinnost mlčenlivosti, odměny a náhrada jeho 

nákladů. 

Hlava druhá stanovuje organizaci mediace, zejména podmínky pro výkon činnosti 

mediátora, jeho zápisu do seznamu, který podmiňuje zkouškou, dohled na mediátora a 

zánik oprávnění spolu s působností ministerstva. 

Hlava třetí pak uvádí správní delikty fyzických a právnických osob ve formě 

přestupků a stanovuje sankce za jejich porušení. 

Hlava čtvrtá upravuje vztah tohoto zákona k příslušným zákonům EU. 

Část druhá odkazuje na změnu občanského soudního řádu, část třetí pak na změnu 

občanského zákoníku, čtvrtá část na změnu obchodního zákoníku, pátá část mění 

notářský řád, šestá část mění zákon o advokacii, část sedmá upravuje pravomoci 

komory v rámci tohoto zákona, duplicitní část sedmá mění živnostenský zákon a osmá 

část mění zákon o soudních poplatcích a část devátá doplňuje zákon o správních 

poplatcích, desátá část stanovuje účinnost zákona. 
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4.2 Mediační jednání 

Mediací se rozumí zprostředkování řešení konfliktu za přítomnosti určené osoby. 

Toto zprostředkování poté rozdělujeme na zprostředkování řešení problému a na 

zprostředkování řešení sporu.  

Zprostředkovatelé mohou působit zejména jako mediátoři, popřípadě konciliátoři na 

základě požadavku stran. Rozdíl mezi oběma způsoby zprostředkování je v tom, že 

mediátor zprostředkovává řešení problému nebo sporu tak, že dohlíží na proces 

vyjednávání mezi stranami. Konciliátor vstupuje aktivně do tohoto jednání a navrhuje 

způsoby řešení. 

Mediační řízení se zahajuje na základě dohody stran, popřípadě doporučení či 

nařízení soudu podle národní úpravy, jehož cílem je vznik dohody mezi stranami o 

vyřešení konfliktu. Mediace může být také napojena na soudní systém. Pro účely této 

práce se však budeme zabývat mediací dobrovolnou na základě dohody stran. Stejnou 

problematikou se zabývá ve svém příspěvku JUDr. Horáček, Ph.D.53 Této dohodě 

zpravidla předchází jednání či projednání s cílem urovnání konfliktu. Pokud se urovnání 

mezi stranami nepodaří, mohou si strany zvolit třetí osobu mediátora nebo konciliátora, 

aby se zúčastnil společného jednání a spolupodílel se tak na dosažení dohody mezi 

stranami konfliktu. PhDr. Holá ve své práci uvádí rozdělení vyjednávání na poziční a 

principiální, přičemž poziční vyjednávání dále dělí na měkké a tvrdé.54  

4.2.1 Zahájení jednání 

Mediační jednání by mělo být zahájeno představením mediátora, seznámením stran 

s průběhem a dobou jednání a také s náklady, které strany uhradí. 

Mediátor by měl sdělit stranám svoje vzdělání a zkušenosti s mediačním jednáním a 

zodpovědět otázky týkající se jeho osoby ve vztahu k mediačnímu jednání a osobám při 

jednání zúčastněným. 

                                                 
53 Horáček, T. Mediace v soukromoprávních věcech jako předmět samostatné právní úpravy, Právní 

fórum, 7. Ročník 2010, č. 3, str. 124 a násl. 
54 Holá, L. Mediace způsob řešení mezilidských konfliktů, Grada Publishing a.s. 2003 str. 99. 
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Jak již bylo řečeno, je možné ukončit mediační jednání dohodou. Tato dohoda však 

není vykonatelná. Proto její vykonatelnost může být potvrzena podle úpravy 

jednotlivých států EU. Zveřejnění těchto orgánů také ukládá jednotlivým členským 

státům čl. 6, Směrnice 2008/52/ES.V České republice je tímto orgánem soud. 

4.2.2 Průběh jednání 

Mediátor se především seznámí s obsahem konfliktu a seznámí strany se 

zahájením, průběhem jednání, jeho ukončením a vyslechne k tomu obě strany. Zejména 

si ujasní, zda strany konflikt chápou jako problém nebo spor. Z tohoto zjištění vychází a 

sezve strany ke společnému či oddělenému jednání, přičemž na jedné straně shromáždí 

skutečnosti, které jsou mezi stranami nesporné a na straně druhé skutečnosti sporné. 

Tyto sporné skutečnosti jsou poté předmětem mediačního jednání. Strany navrhují ze 

svého pohledu řešení celé záležitosti. Mediátor vede strany k dohodě. Pokud si strany 

zvolí konciliátora, ten nabízí stranám možná řešení vedoucí k dohodě. Mediační jednání 

končí uplynutím sjednané doby nebo dohodou. Mediátor také stanoví časový průběh 

mediace, který by neměl přesáhnout 3 měsíce. Uzavřená dohoda je písemná a může být 

vykonatelná, pokud se strany na tomto dohodnou. 

4.2.3 Ukončení jednání 

Mediační jednání je ukončeno dohodou stran. Tato dohoda musí mít písemnou 

podobu. Může být z vůle stran také doplněna i doložkou o vykonatelnosti. Mediační 

jednání však může být ukončeno na základě vůle stran, popřípadě uplynutím doby pro 

mediační jednání sjednané, popřípadě i z jiných důvodů (ztráta důvěry, nezaplacení 

nákladů mediace účastníky apod.)  

4.3 Uplatnění výkonu mediace v České republice 

Zprostředkování řešení konfliktu pomocí třetí osoby má pro společnost do budoucna 

dle názoru autora této práce, poměrně velký význam. Jedná se o to, že stranám je dána 

možnost mimosoudního řešení jejich konfliktu za předpokladu, že s tímto souhlasí. 

Mediaci lze tedy využít v občanskoprávních věcech, trestních a pracovněprávních 
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věcech. PhDr. Holá používá termínu Aplikační oblasti mediace55 nebo Riskin, L. L. 

uvádí budoucnost mediace v závislosti na rozsahu zapojení právníků do této oblasti.56 

4.4 Právní úprava výkonu mediace v ostatních zemích 

Vzhledem k tomu, že již byla přijata zákonná úprava mimosoudního řešení konfliktů 

v České republice formou mediace, uvádím pro srovnání úpravu v ostatních zemích. 

Anglie, Wales, Severní Irsko a Skotsko  

V rámci Spojeného království Anglie a Walsu57 byla přijata v roce 1999 Jednotná 

pravidla soudního řízení (The Civil Procedure Rules - CPR), která pevně zakotvují 

ADR58 do struktury soudního řízení a vztahuje se na High Court a okresní soudy. Rada 

pro občanskoprávní mediaci (Civil Mediation Council - CMC)59 zastupuje 

poskytovatele mediačních služeb registrovaných v akreditačním systému pro 

občanskoprávní a obchodní věci. Mezi soukromé poskytovatele mediačních služeb patří 

CEDR, ADR Group, Chartered Institute of Arbitrators, Academy of Experts. Mediátora 

lze vybrat na webových stránkách Národní linky pro mediaci (National Mediation 

Helpline).60 Pro mediátory v občanskoprávních sporech není zřízena žádná celostátní 

vzdělávací organizace. Tito se vzdělávají v soukromém sektoru, který podléhá 

autoregulaci. 

Druhou institucí, kterou vytvořily členské organizace a akreditační instituce, jejichž 

členy jsou mediátoři, je Rada pro mediaci v rodinných sporech (Family Mediation 

Council - FMC),61 která je nevládní institucí. Mediátora pro rodinné spory lze vybrat na 

                                                 
55 Holá, L. Mediace v teorii a praxi. GRADA Publishing s.r.o. 2011, str. 180. 
56 Riskin, L. L., Arnold, T., Keating Jr., J. M. Mediace aneb Jak řešit konflikty, FACIA České centrum pro 

vyjednávání a řešení konfliktů. PALLATA 1997, str. 91. 
57https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-ew-cs.do?member=1.           

Stránky navštíveny dne 21. 1. 2012. 
58 ADR chápeme jako mimosoudní řešení konfliktů (sporů). 
59 www.civilmediation.org. Stránky navštíveny dne 21. 1. 2012. 
60 http://www.civilmediation.justice.gov.uk/. Stránky navštíveny dne 21. 1. 2012. 
61http://www.familymediationcouncil.org.uk/resources/CodePrac+090910.pdf. Stránky navštíveny dne 

21. 1. 2012. 
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webových stránkách Linky pomoci pro mediaci v rodinných sporech (Family Mediation 

Helpline). Všichni členové FMC musí dodržovat Kodex chování Rady pro mediaci 

v rodinných sporech. Činnost rodinných mediátorů schválených profesních organizací 

reguluje v UK Colege of Family Mediators. Irsko má pro rodinnou mediaci regulační 

orgán Mediator Institute Ireland (MII). Mediátoři v rodinných sporech pocházejí 

z různých prostředí (např. terapeutických, sociálních a právních) a neexistuje žádný 

zákonný požadavek, aby absolvovali jakékoliv speciální školení. Členské a akreditační 

komise si však udržují své vlastní soubory vzdělávacích a profesionálních standardů, 

které zahrnují jako požadavky na vzdělání. Zastřešující pro komunitní mediaci je 

v Anglii organizace Mediation UK. 

V Anglii a Walsu je možnost řešení konfliktů také pomocí Veřejných ochránců práv 

(Ombudsmanů), kteří se zabývají stížnostmi občanů na služby veřejných a soukromých 

subjektů.62 Tyto úřady jsou zřízeny zpravidla na základě zákona. Existují však také další 

dobrovolné organizace založené z iniciativy příslušných odvětví služeb. Jako formy 

mediace uvádí smírčí řízení (Conciliation), znalecké posouzení (Expert determination), 

neutrální zjišťování stavu věcí (Neutral Fact Finding), mediace a rozhodčí řízení 

(Mediation and Arbitration), jež si vybere klient podle typu konfliktu, který chce řešit. 

Ministerstvo spravedlnosti je vlastníkem služeb, jejich správa je však zajištěna 

prostřednictvím externích subjektů. Neexistuje jednotný celostátní a státem regulovaný 

akreditační systém. Akreditaci udílejí jednotliví poskytovatelé mediačních služeb svým 

mediátorům na základě stanovených kritérií pro výcvik. 

Občanskoprávní mediace není upravena zvláštním zákonem, neexistuje zákonná 

definice mediace, mediátora a také není před projednáváním u soudu povinná. V roce 

1999 byl v Anglii a Walesu novelizován občanský soudní řád (Civil Procedure Rules - 

CPR), který zakotvil částí 26 mediaci do soudního řízení. Pokud se jedná o vhodný 

případ, pak soud vede strany k tomu, aby se pokusily o mediaci, a to i v odvolacím 

řízení. Pokud se strany neshodnou na typu ADR, má soudce právo typ ADR určit. Soud 

musí vzít v úvahu případné úsilí některé ze stran řešit spor smírně před zahájením 

                                                 
62 http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_eng_cs.htm#1x . Stránky navštíveny dne 21. 1. 2012. 
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soudního řízení. Pokud druhá strana tento návrh bezdůvodně odmítne, soudce pro tento 

případ nemusí přiznat straně mající úspěch ve věci náklady soudního řízení.  

V případě řešení finančních konfliktů v souvislosti s majetkovým vyrovnáním 

manželů může tyto konflikty rozhodovat soudce, který však jedná jako mimosoudní 

autorita a nemůže se v případě neúspěchu tohoto jednání účastnit dalšího řízení v této 

věci.  

Dále byl zaveden prováděcím předpisem Funding Code63 nový koncept právní 

pomoci, který rozlišuje dvě úrovně právních služeb: 

• legal help, která zahrnuje právní poradenství a asistenci klientům a  

• legal representation, která pokrývá zastupování v soudních řízeních. 

Tato právní pomoc se poskytuje pouze v případě, že rodinné konflikty nejsou vhodné 

pro mediaci nebo se mediace nezdařila. Vhodnost řešení konfliktů pro mediaci se 

posuzuje zejména podle toho, zda: 

• strany mají vůli k jednání, 

• konflikt může být předmětem mediace, 

• je mezi stranami zjevná nevyváženost mentální či fyzická nezpůsobilost a 

• případ se týká i záležitosti ochrany dítěte. 

Toto poradenství však poskytují právníci, kteří mají smlouvu s příslušnou organizací 

k poskytování poradenství v oblasti rodinného práva. 

K otázce standardů pro mediátory lze uvést, že komentář k Uniform Mediation Act 

seznal, že nelze nalézt konsensus v právní úpravě, výzkumu nebo vývoji ohledně 

standardů, které by dosáhly efektivity a spravedlnosti mediace. K stejnému závěru došla 

studie ve Skotsku, kde se značný počet respondentů shodl na tom, že neexistuje 

jednotný přístup k výcviku mediátorů a mediační praxi, který by mohl být aplikován na 

všechny oblasti, a proto by výcvik měl být stanoven tak, aby odpovídal potřebám 

jednotlivých oborů. Stejně tak došla studie k závěru, že není možné vytvořit standardy, 

                                                 
63 Kristková, V. Liga lidských práv, Anglie. doc., http://www.amcr.cz/mediace/o-mediaci.php. Stránky 

navštíveny dne 2. 1. 2011. 
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které by byly aplikovatelné na všechny typy mediace. Jsou zde také obavy, že jednotné 

standardy by omezovaly kreativitu a flexibilitu a někteří odborníci doporučují, aby 

standardy upravovaly pouze minimum. Vedle těchto námitek jsou dále obavy, že by 

profesionalizace mediace prostřednictvím standardů se stala elitní činností a došlo by 

k marginalizaci dobrovolných a komunitních mediátorů, a tím k omezení soutěže v této 

oblasti. 

Mediace se v Anglii a Walesu využívá v oblasti bankovnictví a financí, zanedbání 

zdravotní péče, obchodních závazků, komunitní mediace – sousedské spory, trestních 

věcí, vzdělávání, sporů v rámci hospodářské soutěže, IT sporů, sporů ve stavebnictví, 

spotřebitelských sporů, ochrany osobnosti, svobody informací, diskriminace, 

elektronických obchodů, pracovněprávních sporů, environmentálních sporů, rodinných 

sporů, sporů s vládou a veřejnoprávních sporů, úpadku, pojišťovacích sporů, sporů 

z ochrany duševního vlastnictví, škod na zdraví, sporů z územního plánování, porušení 

profesních povinností, majetkových sporů, církevních sporů, sporů v oblasti sportu, 

daňových sporů, telekomunikačních sporů, obchodních sporů. Mediační smlouvu lze 

vymáhat v případě nesplnění jako závaznou smlouvu mezi stranami. 

V oblasti spotřebitelských konfliktů se může spotřebitel o pomoc obrátit např. na 

Oddělení obchodních norem (Traiding Standarts Departmens) nebo Poradenskou 

kancelář pro občany (Citizens Advice Bureaux). Existují také Regulační orgány pro 

jednotlivá odvětví, které mají dostatečně účinné systémy pro vyřizování stížností a 

bývají pro strany při řešení konfliktu povinné. Bližší informace k možnosti 

mimosoudního řešení konfliktů jsou uvedeny v brožurce Alternativy soudního řízení 

(Alternatives to Court). 

V Severním Irsku je možné využít Službu pro řešení sporů (Dispute Resolution 

Service), která poskytuje mediační služby pro řešení sporů za pomoci Sdružení právních 

poradců Severního Irska (Law Society of Northern Ireland).64 Tito poradci mají 

akreditaci, aby mohli působit jako mediátoři, a skládají se ze skupiny právních expertů 

(solicitors) a advokátů ( barristers).  

                                                 
64http://www.lawsoc-ni.org/role-of-the-law-society/resolving-disputes/. Stránky navštíveny dne 21. 

1.2012.  
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Dále existují dobrovolné organizace pro řešení rodinných problémů jako např. Relate 

Northern Ireland a Barnardo´s.65 Existují také webové stránky rozhodčího řízení pro 

pracovněprávní vztahy Agentury pro pracovní vztahy (Labour Relations Agency).66 

V Irsku neexistuje žádný systém mediace prostřednictvím soudu. 

Skotsko má pro rozdělení právního systému, ústavu, práva, soudů a mediačního 

systému orgán skotské vlády, kterým je Direktorát pro rozdělení právního systému, 

ústavu, práva, soudů a mediačního systému. Mediace je přípustná ve všech oblastech 

práva a není povinná. Mediace je však povinná v případě diskriminace invalidních 

občanů. Informace lze získat na stránkách Skotské mediační sítě.67 Dále je možné 

obrátit se na skotský mediační rejstřík SMR,68 který je nezávislým rejstříkem skotských 

registrovaných mediátorů a mediačních služeb. 

Irsko 

V Irsku je mediace upravena Zákonem o občanskoprávní odpovědnosti a soudech čl. 

15 a čl. 16 z roku 2004 (The Civil Labillity and Cours Act, 2004). Čl. 15 zavádí pojem 

mediační konzultace, kterou může soud nařídit stranám k urovnání konfliktu. 

Mediátorem může být osoba jmenovaná Nařízením ministra spravedlnosti, rovnosti a 

právní reformy (Minister for Justice, Equality and Law Reform). Další inormace lze 

najít v Nařízení č. 2 z roku 2005 podle zákona o občanskoprávní odpovědnosti a 

soudech z roku 2004. V oblasti rodinného práva je možné oslovit Agentury pro podporu 

rodiny (Family Support Agency) a Mediačních služeb v rodinných sporech (Family 

Mediation Service). Pro případ obchodních konfliktů, je možné požádat soud o odročení 

pro provedení mediace či rozhodčího řízení, maximálně však na 28 dní. Lze se také 

obrátit na Portál s informacemi pro občany a internetové stránky Soudu pro rovnost. 

Školení mediátorů je svěřeno Agentuře pro podporu rodiny, která provádí školení. Soud 

pro rovnost může poskytovat mediační služby v rodinných sporech zdarma. Dohoda je 

vymahatelná jako smlouva. 

                                                 
65http://www.barnardos.org.uk/. Stránky navštíveny 21. 1. 2012. 
66http://www.lra.org.uk/ . Stránky navštíveny 21. 1. 2012. 
67 http://www.scottishmediation.org.uk/.  Stránky navštíveny 21. 1. 2012. 
68 http://www.scottishmediationregister.org.uk/. Stránky navštíveny 21. 1. 2012. 
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Belgie 

V Belgii je možné využívat dva způsoby mediace, soudní a mimosoudní. Soudní 

mediaci provádějí pouze k tomu vyškolení soudci v souladu s článkem 665 Civil 

Procedure Code.  Do Soudního kodexu byla také zákonem ze dne 19. 2. 2001 začleněna 

mediace v rodinných věcech. V rámci mimosoudní mediace je pouze na vůli stran, zda 

si mediátora zvolí. Poté je musí magistrátní úředník informovat o důsledcích jejich 

volby včetně nákladů. O výsledku mediace ve lhůtě do 3 měsíců informuje mediátor 

magistrátního úředníka. Jsou připraveny 2 zákony, a to samostatně zákon o soudní 

mediaci a zvlášť zákon o mimosoudní mediaci, kterými má být doplněn Soudní kodex. 

Zákonná úprava mediace v Belgii byla provedena formou novely soudního zákoníku 

ze dne 22. 3. 2005 o změně soudního řádu, pokud jde o zprostředkování. Také v Belgii 

existují pro řešení konfliktů Veřejní ochránci práv a Mimosoudní tribunály, které jsou 

specializované na určité druhy konfliktů. Existuje také Federální komise pro mediaci,69 

která vede seznam autorizovaných mediátorů. Odpovídá za kvalitu a vývoj mediace. 

Byl vypracován také Kodex řádné praxe mediátorů. Provádí se zpravidla v občanských, 

obchodních a pracovních konfliktech. O této možnosti je povinen soudce strany 

informovat. Do oblasti působnosti této komise však nespadá mediace v trestních věcech. 

Výsledkem mediace je přátelský způsob urovnání sporu formou nové smlouvy. V Belgii 

existuje nezávislý vnitrostátní orgán Belgické centrum pro arbitráž a mediace 

(CEPANI),70 který zahrnuje všechna průmyslová odvětví a skládá se z obchodních 

manažerů, právníků, advokátů a vysokoškolských učitelů. Dále existuje Antverpská 

mediační a arbitrážní komora (AkaBa), která řeší obchodní spory. Další možností je 

elektronické řešení spotřebitelských sporů (ECODIR),71 které poskytuje bezpečný 

soukromý prostor na internetu, v němž si strany sporu mohou dohodnout vzájemně 

přijatelné řešení za použití vyjednávacího postupu ECODIRu. Pokud si to obě strany 

přejí, mohou požádat kvalifikovaného mediátora ECODIRu, aby jim pomohl při řešení 

jejich sporu. Tato služba je obyčejně bezplatná,  jak pro spotřebitele, tak pro firmy. 

Dále existuje Komora pro arbitráž a mediaci (Kamer van Arbitrage en Bemiddeling 

                                                 
69 http//www.mediation-justice.be. Stránky navštíveny dne 28. 1. 2012. 
70 http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_bel_en.htm. Stránky navštíveny dne 28. 1. 2012. 
71 http://www.ecodir.org/ Stránky navštíveny dne 28. 1. 2012. 
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vzw), která je složena z mediátorů specializujících se na určitou oblast práva. Další 

společností je Arbitrage en Bemiddelingsinstelling (ABI), která poskytuje mediaci 

v obchodních záležitostech. Existují také mediační orgány pro konkrétní odvětví např. 

stavebnictví- Verzoeningscommissie Bow, pro konflikty týkající se ojetých vozidel -  

Komise pro řešení sporů týkajících se ojetých vozidel. Pro rodinné záležitosti existuje 

Centrum Advocaat-Bemiddelaarsin Familie zaken. Ombudsman pro bankovnictví je 

nestranný mediátor, který pomáhá řešit soukromým osobám jejich problémy s bankami, 

makléři, majetkovými poradci, kreditními institucemi apod. Ombudsman pro 

pojišťovnictví je nestranný mediátor, který pomáhá řešit soukromým osobám jejich 

problémy s pojišťovnami, zprostředkovatelem apod. Ombudsman pro veřejné služby je 

nestranný mediátor, který pomáhá řešit soukromým osobám jejich problémy v oblasti 

pošty, železnice, telekomunikací a pojišťovací inspektoráty. Ombudsman pro 

veřejnoprávní orgány pomáhá řešit soukromým osobám jejich problémy v oblasti 

federální, vlámské a valonské vlády, některých měst a velkoměst v Belgii. Čestná 

odměna mediátora ve formě tarifní stupnice je stanovena královským výnosem. 

Bulharsko 

Systém mediace (zprostředkování) v Bulharsku je upraven Zákonem o mediaci, který 

byl vyhlášen ve Státním věstníku č. 110 ze dne 17. 12 2004 a nařízením č. 2 ze dne 15. 

3. 2007. Ministerstvo spravedlnosti vede na svých webových stránkách seznam 

mediátorů72 a soukromých organizací, které zajišťují odbornou přípravu mediátorů. 

Neexistuje však žádný Kodex mediátorů. Pravidla profesní etiky jsou obsažena v 

Zákonu o mediaci. Na kvalitu mediátorů a jejich školení dohlíží ministerstvo 

spravedlnosti. Mediace může být zahájena také z podnětu soudu nebo správního orgánu. 

Dánsko 

Dánsko má mediaci upravenou v Zákoně o soudní správě v kapitole 27 pro provádění 

soudní mediace. Na návrh stran může soud jmenovat soudního mediátora, aby pomohl 

stranám vyřešit konflikt (soudní mediace). Mediátorem může být soudce nebo úředník 

soudu, popřípadě právník, který byl jmenován/schválen do funkce soudní správou 
                                                 
72http://bgzakoni.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D191%26Ite

mid%3D105. Stránky navštíveny dne 29. 1. 2012. 
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v obvodu dotyčného vrchního soudu.73 Výkon dohody lze vymáhat podle § 478 odst. 1 

a 2 zákona o soudní správě. Podle odst. 1 a 4 stejného ustanovení lze vymáhat výkon 

rozhodnutí týkajícího se pohledávek pouze v případě, že je tato možnost výslovně 

uvedena. 

Mediace v trestních věcech je řešena zákonem č. 467/2009 o radách pro řešení sporů 

v souvislosti s trestnými činy. 

Francie 

Mediace ve Francii byla institucionalizována zákonem ze 4. 1. 1993 a následně 

zákonem ze dne 9. 3. 2004. Ve Francii neexistuje ústřední či vládní orgán, který by 

odpovídal za úpravu mediace a neexistuje žádný kodex chování pro mediátory. Pro 

mimosoudní řešení konfliktů se používají tři způsoby. Jedná se o mediaci, konciliaci a 

trestní zprostředkování, které může být zahájeno pouze na pokyn státního zástupce dle 

trestního řádu § 41 a násl. zákona ze dne 18. 12. 1998. 

Mediaci lze také dělit na soudní a mimosoudní. Soudní mediace je upravena v oddíle 

131-1 a násl. nového zákoníku občanského řízení pod dohledem soudce, který jmenuje 

mediátora z řad nestranných osob. Strany s tímto musí vyjádřit souhlas. Řízení nesmí 

trvat déle než tři měsíce, je důvěrné a výši odměny mediátora stanovuje soudce. Soudní 

mediace není povinná. 

Mimosoudní mediace se neřídí žádným obecným nařízením. Ve Francii poskytuje 

mediační služby CMAP (Centre de Mediation et d‘ Arbitrage de Paris).74 

Konciliace je vzájemná dohoda stran na základě společného jednání stran. 

Konciliátor - soudce se snaží vést strany k dohodě. Soud může jmenovat dobrovolného 

právního asistenta ze seznamu sestaveného předsedou odvolacího soudu na základě 

návrhu soudu prvního stupně. Toto řízení může probíhat ve dvou formách, a to: 

                                                 
73http://www.domstol.dk/om/otherlanguages/english/Pages/default.aspx. Stránky navštíveny dne 29. 1. 

2012. 
74Kristková, V. Liga lidských práv, Francie doc.,  http://www.amcr.cz/mediace/o-mediaci.php. Stránky 

navštíveny dne 2. 1. 2011. 
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• předběžný pokus o smír před soudem prvního stupně a místním soudem a 

• konciliace přikázaná během právního řízení se souhlasem stran. 

Mediaci a konciliaci vykonávají někteří právní zástupci i mimosoudně. Pokud 

dohoda vylučuje jakékoliv odvolání k soudu,  je neplatná pro odejmutí práva k přístupu 

ke spravedlnosti. 

Pro řešení konfliktů Francie zavedla strukturu mimosoudního urovnání sporů. Pro 

oblast rodinné mediace byl Státní radou zřízen roku 2003 Státní diplom rodinné 

mediace.75 

Ve Francii existují etické kodexy či charty, které přebírají Etická pravidla rodinné 

mediace přijaté CNCMF - Národní konzultační radou pro rodinnou mediaci dne 22. 4. 

2003. Také FNCM -  Národní federace mediačních středisek přijala v březnu 2008 

Etický kodex vycházející z Evropského kodexu chování pro mediátory. Neexistují 

žádné oficiální celostátní stránky o mediaci. Podle francouzského práva lze přistoupit 

k mediaci ve všech oblastech práva za předpokladu, že mediační dohoda neporuší řídící 

pravidla francouzského Veřejného pořádku. Existuje také mnoho nevládních organizací, 

které působí v různých oblastech života.  

Rodinné konflikty 

V oblasti rodinných konfliktů působí: 

• APMF - Sdružení pro rodinnou mediaci (Association Pour la Médiation 

Familiale), které má strukturu mediátorů podle krajů. V případě kdy soud 

rozhoduje o výkonu rodičovské zodpovědnosti nebo o předběžných opatřeních ve 

věcech rozvodu, může soud rovněž přikázat stranám, aby se dostavily na 

informativní setkání o otázkách mediace, které je pro strany bezplatné a nemůže 

být předmětem postihu (čl. 255 a 373-2 až 10 občanského zákoníku).  

• FENAMEF - Národní federace sdružení pro rodinnou mediaci (Féderation 

Nationale des Associations de Médiation Familiales) tvoří 260 mediačních 

sdružení a poskytovatelů mediačních služeb. 

                                                 
75Kristková, V. Liga lidských práv, Francie. doc., http://www.amcr.cz/mediace/o-mediaci.php. Stránky 

navštíveny dne 2. 1. 2011. 
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• CMAP - Mediační a arbitrážní středisko v Paříži (Centre de Médiation et 

ďArbitrage de Paris) řeší konflikty mezi velkými podniky. 

• IEAM - Institut pro znalecké posudky, arbitráž a mediaci  ( Institut‚ ďArbitrage 

et de Médiation) působí pro smluvní nebo soudní mediaci v oblasti ekonomické, 

finanční, právní, daňové, lékařské péče, pozemního stavitelství, veřejných prací, 

průmyslu, surovin a dopravy.  

• FNCM - Národní federace mediačních středisek (Féderation Nationale des 

Centres de Médiation), mediační střediska při advokátních komorách jsou zřízena 

na úrovni krajů a jsou zpravidla obsazena advokáty. 

• ANM - Národní asociace mediátorů založená v roce 1997. Vypracovala Národní 

etický kodex mediátora. Konflikty mezi zaměstnanci a zaměstnavateli se řeší 

před pracovními tribunály zvláštních soudů pro slyšení konfliktů mezi 

zaměstnavateli a zaměstnanci a prochází povinnou konciliační fází před smírčí 

komisí. Toto řízení se řídí oddílem L 511-1 a R 516 Zákoníku práce. 

Konflikty mezi pronajímateli a nájemníky řeší v každém kraji k tomu zřízená 

Konciliační komise, pokud se jedná o výši nájemného, je povinností předložit konflikt 

před podáním soudu této komisi, jejíž činnost upravuje Vyhláška 2001-653 ze dne 19. 

7. 2001. Pokud jde o obchodní pronájmy, je postup obdobný, přičemž činnost upravuje 

oddíl L 145-35 Obchodního zákoníku a Vyhláška č. 88-694 ze dne 9. 5. 1988.  

Mediace je vykonávána především v rodinných záležitostech prostřednictvím 

rodinného mediátora a v menších konfliktech, jejichž hodnota nepřesahuje 10.000 EUR, 

v řízení před soudcem místního soudu nebo před soudcem instančního soudu, a to 

prostřednictvím konciliátora. Soud také může na základě čl. 131-1 občanského 

soudního řádu určit třetí osobu, která porovná sporné názory ve snaze najít řešení. 

Nejsou stanoveny žádné podmínky pro vzdělání při výkonu mediace s výjimkou 

rodinné mediace, pro kterou byl na základě Nařízení ze dne 2. 12. 2003 a Vyhlášky ze 

dne 12. 2. 2004 zaveden Diplom rodinného mediátora, který vydává Krajský prefekt na 

základě dosažení požadovaných znalostí. Vzdělávací kurs je v rozsahu 560 hod. ve 

střediscích akreditovaných DRASS - Krajským ředitelstvím pro zdravotní a sociální 

záležitosti (Direction Régionaledes Affaires Sanitares et Sociales), přičemž povinností 
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je minimálně 70 hod. praxe. Odměna za mediaci je stanovena čl. 131-3 a 131-6 

občanského soudního řádu a může činit od 5-131 EUR za jedno sezení. Odměna může 

být také stanovena podle výše příjmů stran. 

Německo 

Ve Spolkové republice Německo je federální systém práva, který umožňuje 

spolkovým zemím zákonem z roku 1999 s účinností od 1. 1. 2000 zavést povinnou či 

dobrovolnou mediaci napojenou na soud. Pokud stanovený konflikt splňuje kritéria 

daná EGZPO (Einführunggesetz zur Zivilprozessordnung odst. 15a)76, spadá do povinné 

mediace a bez předchozího řešení mediací nelze následně řešit konflikt soudně, pokud 

spolková země má takovou úpravu (např. Bavorsko, Hamburg, Hesensko). Bavorsko 

vydalo Bavorský mediační zákon (Bayerisches Schlichtungsgesetz - BaySchlG) 

v souladu s EGZPO. V současné době se v dolní komoře německého parlamentu 

projednává změna německého mediačního zákona,77 který mimo jiné vypouští mediaci 

prováděnou smírčím soudcem (Güterichter) a ponechává tuto činnost ověřeným 

prostředníkům. Mediační služby mohou poskytovat v Bavorsku pouze advokáti a notáři. 

Pro mimosoudní řešení konfliktů je využívána mediace v souladu s § 278 odst. 2 ZPO, 

smírčí řízení a zprostředkování. Účelem smírčího řízení je docílit vzájemné dohody 

mezi stranami konfliktu prostřednictvím kompromisu navrženého prostřednictvím 

smírce. V případě zprostředkování musí strany samy sjednat dohodu za přítomnosti 

zprostředkovatele, který pouze napomáhá konsensu stran. K provádění mediace existují 

profesionální organizace (Sdružení a konfederace). Mediační služby poskytují Rady pro 

smírčí řízení. K těm nejdůležitějším patří následující organizace:78 

• Spolková asociace rodinné mediace (Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-

Mediation e.V.), 

• Spolková asociace mediace (Bundesverband Mediation e.V.), 

                                                 
76 Kristková, V. Liga lidských práv, Německo. doc., http://www.amcr.cz/mediace/o-mediaci.php. Stránky 

navštíveny dne 2. 1. 2011. 
77http://www.disputeresolutiongermany.com/2011/12/law-in-the-making-update-on-the-german-

mediation-act/&usg=ALkJrhjpuWmdfbmP7iUXrSL_pQKCpqmPAA. Stránky navštíveny dne 5. 2. 2012. 
78https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-de-cs.do?member=1. Stránky 

navštíveny dne 26. 2. 2012. 



 

47 

 

 

• Spolková asociace pro mediaci v ekonomickém a pracovním prostředí, 

(Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.), 

• Centrum pro mediaci (Centrale für Mediation GmbH & Co.) a 

• Asociace německých advokátů (Arbeitsgemeinschaft Mediation im Deutschen). 

Zásady profesního chování nejsou upraveny v celostátním měřítku. Úpravu mají 

provedenu jednotlivé organizace. Stejně není celostátně upraven vzdělávací program, 

který zajišťují asociace, univerzity, podniky a jednotlivci. Ve všech větších městech 

existují Rozhodčí soudy a Rady pro smírčí řízení jako součást místní Průmyslové, 

Obchodní a Živnostenské komory. Dále sdružení lékařů, advokátů a architektů zřizují 

služby smírčího řízení pro tato svobodná povolání. Pro řešení konfliktů mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli jsou zřizovány v souladu s § 76 zákona o zastupování 

zaměstnanců (BetrVG) Rady pro konsenzus, které zastávají funkci smírčího orgánu pro 

podnik. V případě kolektivních sporů se vytvářejí Rady pro smírčí řízení skládající se ze 

zástupců obou stran a třetí nestranné osoby.  

U rodinných sporů je zprostředkování upraveno Zákoníkem o sociálním zabezpečení 

(Socialgesetzbuch), kde je zprostředkování poskytováno místními úřady v rámci 

speciálních programů péče o mládež. 

U konfliktů v oblasti finančních služeb (bankovní převody) je zřízena při Německé 

úřední bance Rada pro smírčí řízení. Pokud jsou banky členy Spolkových sdružení, 

provádí pro tyto členy smírčí řízení tato mateřská sdružení. 

Spory mezi jednotlivci jsou upraveny pro jednotlivé spolkové země v Občanském 

soudním řádu (EGZPO) v §15a. Tyto země mohou nařídit smírčí řízení pro případ 

konfliktu vlastnických práv do výše 750 EUR, v případě sousedských sporů a zájmů 

vlastníků přilehlých nemovitostí, v případě konfliktu na ochranu osobnosti, v nichž 

výroky nebyly proneseny ve sdělovacích prostředcích či po sítích. Smírčí řízení však 

nejsou povolena mezi jednotlivými zeměmi. Dále jsou uvedeny v Občanském soudním 

řádu (EGZPO) v §15a odst. 2 zákona i další možnosti, ve kterých smírčí řízení nejsou 

nezbytná. Jednotlivé země však mohou tento okruh rozšířit. Obecná povinnost zahájit 

před soudním řízením smírčí řízení stranám není dána. Ve Spolkové republice Německo 

neexistují jednotné profesní požadavky na osoby vykonávající smírčí řízení. Toto 

provádí spolkové země jednou ze tří variant. Právníky - mediátory (Baden - 
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Wünterberg), školenými konciliátory (Nordhein-Wesfalen), akreditovanými mediátory 

ADR (Brandenburg). Náklady soudního řízení, které následuje po neúspěšném smírčím 

řízení, hradí strana, která neměla ve věci úspěch. Náklady se pohybují od 80-250 EUR 

za hodinu mediačního jednání. 

Řecko 

Pro účely mediace jsou v Řecku nejběžnější oblastí pracovní a obchodní právo. 

Využití mediace je dobrovolné. V oblasti pracovního práva poskytuje tyto služby 

Oddělení inspekce práce Ministerstva práce. Nezávislou autoritou pro ochranu práv 

spotřebitele je Veřejný ochránce práv spotřebitele, jehož úlohou je provádět bezplatnou 

mediaci mezi spotřebitelem a dodavatelem, pokud neprobíhá soudní řízení. 

K alternativnímu řešení konfliktů se v Řecku používá zejména pokus o smír a 

mimosoudní řešení konfliktu. Pro účely pokusu o smír může každý občan požádat u 

místně příslušného soudu smírčího soudce o pokus o smír. Tuto žádost může podat 

kterákoli strana konfliktu, popřípadě společně obě strany. Smírčí soudce může předvolat 

strany a svědky, které může vzít pod přísahu, nařídit znalecký posudek a jednat 

takovým způsobem, aby konflikt objasnil. Z jednání se provádí zápis o jeho průběhu a 

také se uvedou důvody neúspěchu, případně se uvedou podrobně podmínky dosaženého 

smíru. Mimosoudní řešení konfliktů je v Řecku stanoveno občanským soudním řádem 

platným po 16. září 2000 v čl. 214A GCCP, který stanoví, že konflikty týkající se 

soukromého práva, které jsou z důvodu své skutkové podstaty v příslušnosti obecného 

řízení u soudu prvního stupně, a u nichž je podle hmotného práva možný smír, nebude 

soud projednávat, pokud před tím nedošlo k pokusu o mimosoudní urovnání. Soud uloží 

žalovanému, aby se dostavil s právním zástupcem do právní kanceláře žalujícího. Strany 

mají přezkoumat konflikt v jeho úplnosti, aniž by byly vázány hmotným právem. 

Zejména mají: 

• zjistit rozhodné skutečnosti pro posouzení konfliktu, 

• konstatovat skutečnosti, na kterých se shodnou a na kterých neshodnou 

s ohledem na dosažení vzájemně přijatelného řešení sporu a 

• pokud se účastníci dohodnou, sepíše se zápis, který je osvobozen od 

poplatků a ve kterém se uvede obsah dohody, povaha akceptovatelného 
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nároku, částka vázaná na řádné plnění a všechny podmínky, za kterých bude 

toto plnění uskutečněno včetně nákladů řízení v souladu s čl. 176 a násl.  

Pokud je dosažena dohoda, může kterákoliv ze stran požádat předsedu senátu soudu 

prvního stupně o podpis. Předseda před podpisem zápisu ověří tyto skutečnosti: 

• zda spor může být předmětem mimosoudního urovnání v souladu se 

zákonem, 

• zápis byl opatřen zákonnými podpisy a 

• povaha uznaného práva a jakákoli částka týkající se povinného plnění jsou 

zápisem jednoznačně stanoveny. 

Pokud bylo v konfliktu rovněž usilováno o vydání příkazu k plnění, umožní zápis 

výkon po podepsání soudcem a předseda soudu zároveň připojí příkaz k výkonu 

rozhodnutí. Podpis zápisu soudcem znamená ukončení soudního řízení. K ochraně práv 

spotřebitele v oblasti obchodního práva je nezávislou autoritou Veřejný ochránce práv 

spotřebitele, který provádí bezplatnou mediaci urovnáváním konfliktů mezi spotřebiteli 

a dodavateli za předpokladu, že neprobíhá v této věci soudní řízení. Pro mediátory 

neexistují žádná vnitrostátní pravidla výkonu činnosti. 

Další možností je řešení konfliktů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto 

případě je možný zásah Oddělení inspekce práce místního Inspektorátu práce, kam je 

zaměstnavatel na úřední žádost zaměstnance vyzván, aby se dostavil. Konflikt pomáhá 

řešit pracovník inspektorátu a toto řešení je bezplatné. 

V případě konkursu může být v souladu s § 99 ff. řeckého zákoníku o konkursu 

určen v transakčním řízení mediátor, pokud podá fyzická či právnická osoba žádost u 

příslušného konkursního soudu. Soud v tomto případě může ustanovit mediátora ze 

seznamu znalců. Úkolem mediátora je dosáhnout dohody mezi dlužníkem a většinou 

věřitelů, aby se zajistilo další fungování dlužníkovy společnosti, a to všemi 

přiměřenými prostředky. Pokud dosažení dohody není možné, je povinen mediátor 

informovat předsedu soudu a v tomto případě se následně zahájí konkursní řízení. 

Mediace před Veřejným ochráncem práv a před Inspektorátem práce je zdarma. 

Minimální náklady na mediaci určuje ministerstvo spravedlnosti. 
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Řecký parlament v prosinci 2010 inkorporoval Směrnici EU 2008/52/ES do svého 

právního řádu zákonem č. 3898/201079 a vytvořil tak budování sítě poskytovatelů 

mimosoudního řešení sporů pod záštitou Ministerstva spravedlnosti, kteří jsou 

akreditováni u Certifikačního výboru. Jedná se zejména o přeshraniční řešení 

konfliktů.80 

Španělsko 

Řešení konfliktů ve Španělsku vykonávají autonomní společenství a probíhá 

především ve vyjednávání stran pomocí advokátů s oznámením tohoto postupu soudu 

nebo strany může kontaktovat přímo soud, pokud dospěje k názoru, že konflikt může 

být předmětem mediace. Pokud nelze uzavřít dohodu, je možné řešit konflikt ve 

smírčím řízení, který upravuje občanský soudní řád a zákoník práce pro jednotlivé 

druhy konfliktů. U soudů je povinné smírčí řízení u částek přesahujících 3.000 EUR. 

Toto řízení vede soudce, který má vyvinout úsilí k dosažení dohody. Pokud dohoda 

nebyla uzavřena, přistoupí se k soudnímu řízení přiděleným soudním úředníkem za 

podmínek stanovených procesními zákony včetně mediační práce. Tento postup se 

začne uplatňovat vstoupením platnosti Zákona o dobrovolné soudní pravomoci. Soud 

také podporuje smírné řešení rodinných konfliktů a dohodu schválí pouze v případě, že 

nepoškozuje zájmy dětí nebo jednoho z manželů. Řešení konfliktů mezi zaměstnavateli 

a zaměstnanci dosud není upraveno. Mediátoři mají speciální vzdělání81 s minimálně 

bakalářským titulem s doplněním cca 100 hodin odborného vzdělání, které poskytují 

vysoké školy, profesní sdružení a akademie. Implementace Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/52/ES se připravuje. 

Ve Španělsku působí mediační orgány, které jsou speciálně pověřeny řešením 

pracovních sporů (Tribunály práce) a v některých případech je dokonce povinnost 

                                                 
79http://www.altnewsletter.com/sample-articles/greece-mediation-ante-portas.aspx. Stránky navštíveny 

12. 2. 2012. 
80http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2011/01/06/mediation-becomes-established-adr-mechanism-in-

greece/. Stránky navštíveny 12. 2. 2012. 
81

https://e-justice.europa.eu/contentMaximisation.do?lang=cs&idTaxonomy=64&id. 

Country=es&member=1&action=maximizeMS&vmac=qOdVQ8OHASJBfaapNqxX_BzqOUE7f45ofHNf

TEm7pbwJChmHoB2JVJ487s1rkuE-XWhF8jQGKbqQpitSbh8pdgAAHPcAAAHR ze dne 25. 12. 2010. 
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využít mediace před podáním žaloby k soudu, a to k Mediační službě správy pracovních 

záležitostí. Toto řízení se obecně týká kolektivních sporů. Na státní úrovni působí 

Interkonfederální služba pro mediační a rozhodčí řízení (SIMA), která poskytuje 

bezplatné mediační služby v případech, které jdou nad rámec možností Autonomních 

společenství.82 

Mediace v občanských věcech je umožněna účastníkům soudního řízení, pokud 

požádají ve smyslu čl. 19 občanského soudního řádu o zastavení soudního řízení po 

dobu mediace.  

Mediaci rodinných konfliktů stanovuje občanský soudní řád pouze ve věcech 

manželství podle čl. 770 občanského soudního řádu. Strany mohou požádat soud po 

dohodě o zastavení soudního řízení na dobu mediace a po jejím skončení zahájit řízení o 

vzájemné dohodě. Poskytování služeb mediace v rodinných záležitostech se dělí ve 

Španělsku na poskytování těchto služeb Autonomními společenstvími a také obecními 

úřady (radnicemi).  

Mediaci podporuje Generální rada soudní moci, která má dohled nad mediačními 

iniciativami v rámci jednotlivých španělských soudů a dvorů za přispění autonomních 

společenství, asociací, vysokých škol a obecních úřadů. 

Mediační dohoda není vymahatelná. Soudce však může nařídit výkon dohody, která 

je výsledkem mediace, pokud se jedná o smír nebo narovnání ve smyslu čl. 19 

občanského soudního řádu.  

Itálie 

V Itálii je možné využít různé druhy mimosoudních řešení, a to zejména: 

• urovnání konfliktu přátelskou cestou v souladu s čl. 1965 Občanského zákoníku, 

• urovnání pomocí určené osoby a dosažení dohody, 

• mimosoudní smírčí řízení podle § 183, 320 a 322 občanského soudního řádu, 

• smírčí řízení pracovního práva (kolektivní a správní) a pro případy propuštění 

podle zákona č. 108 ze dne 11. 5. 1990,  

                                                 
82 http://www.fsima.es/enclaces.htm navštíveno dne 28. 11. 2010. 
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• smírčí komise při obchodních komorách podle zákona č. 580 ze dne 29. 12. 

1993, 

• smírčí řízení v dodavatelských sporech v průmyslovém odvětví podle zákona č. 

192 ze dne 18. 6. 1998 a  

• povinné smírčí řízení v zemědělských otázkách podle zákona č. 320 ze dne 2. 3. 

1963. 

Dále existuje soudní smírčí řízení, pokud to povaha věci umožňuje § 183 a 185 

občanského soudního řádu. Soudce se může pokusit nepovinně o smír mezi stranami, 

nesmí však na účastníky vyvíjet nátlak, ani jednat podle vlastního pohledu na věc. 

V pracovních konfliktech se soudce může pokusit vždy o smír mezi účastníky podle 

§ 420 občanského soudního řádu Stejná možnost je i v případech sjednání smíru při 

nájemních konfliktech podle § 447 bis občanského soudního řádu. V zemědělských 

sporech je povinné smírčí řízení-pokus o smír na základě zákona. V případech rozluky 

manželů je soudce povinen pokusit se o dosažení smíru mezi účastníky podle §§ 707 a 

708 občanského soudního řádu. Dále je upraveno smírčí řízení v případech týkajících se 

zvykového práva podle zákona č. 1766 z roku 1927. Obdobný zákon č. 1775 z roku 

1933 upravuje pokus o smír pro případy veřejného zásobování vodou. Strany se tedy 

mohou uchýlit před postoupením věci k soudu ke smírčímu jednání. Takováto ujednání 

však nesmí vylučovat možnost obrátit se na řádný soud. 

Itálie také zavedla s účinností od 20. 3. 2011 Vyhlášky č. 28 ze dne 4. 3. 2010 

k provedení Směrnice 2008/52/ES nové druhy mediačního řízení, a to: 

• povinný postup vztahující se na konflikty týkající se pojištění, bankovních a 

finančních dohod, společného vlastnictví, vlastnických práv, rozdělení majetku, 

dědičného a rodinného práva, leasingu, bezúplatných úvěrů, náhrady škody 

způsobené provozem dopravního prostředku, námořní nehody, lékařské 

odpovědnosti, hanobení nebo urážky na cti, 

• nepovinný postup vztahující se na občanské a obchodní konflikty a konflikty, 

jejichž řešení není uvedeno v předešlém odstavci, a 

• právní poradci jsou také povinni informovat své klienty o zprostředkování a jsou 

povinni pokusit se vyřešit konflikt prostřednictvím mediace. 
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Maďarsko 

Spolu s demokratickou změnou systému byly mimosoudní způsoby řešení konfliktů 

v Maďarsku upravovány právními předpisy již od roku 1996. Na základě zákona LV 

z roku 2002 o mediaci mohou účastníci občanskoprávního konfliktu souvisejícího 

s jejich osobními majetkovými právy využít za předpokladu, že to umožňuje zákon, 

mediační řízení. Výběr mediátora se provádí ze seznamu mediátorů uveřejněného 

ministerstvem spravedlnosti a prosazování práva na internetových stránkách 

ministerstva.83 Dále existují v Maďarsku nevládní organizace např. Národní sdružení 

pro mediaci (Országos Mediációs Egyesület),84 Oddělení alternativního řešení sporů a 

právní koordinace Obchodní a průmyslové komory v Budapešti. 

Dále je možné využít mediaci ve zdravotnictví, podle zákona CXVI z roku 2000. 

Účastníci musí předložit žádost o mediaci regionální komoře soudních znalců v místě 

bydliště pacienta nebo místa poskytnutých zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotní 

péče seznam regionálních komor soudních znalců musí zveřejnit tak, aby byl dostupný. 

Seznam mediátorů ve zdravotnictví vede maďarská Komora soudních znalců. 

Ve věcech ochrany dítěte byla Vyhláškou č. 140/1997 (IX. 10.) o agenturách pro 

péči o děti, ochranu dítěte a správě péče o děti z roku 2003 od 1. 1. 2005 zavedena 

mediace v případech, kdy se rodiče nebo osoby oprávněné udržovat styk s dítětem 

nemohou dohodnout na způsobu nebo době styku. Mediaci lze zahájit na základě 

společné žádosti účastníků podaná mediátorovi pro věci ochrany dítěte, který je veden 

na Seznamu mediátorů pro věci ochrany dítěte Národního ústavu pro rodinu a sociální 

politiku. Tento seznam lze konzultovat v úředních prostorách soudu pro opatrovnictví a 

orgánu pro péči o děti. 

Smírčí řízení mohou také využít společnosti pro individuální pracovněprávní a 

kolektivní konflikty. K tomu byly vytvořeny pracovní mediační a rozhodčí služby, které 

vykonávají především smírčí jednání, mediaci a následně rozhodčí řízení. Byl také 

vypracován Útvarem pro smírčí jednání a mediaci v pracovněprávních věcech Kodex 

chování pro pracovní konflikty. 

                                                 
83 http//www.im.hu Stránky navštíveny dne 2. 1. 2011 .  
84 http//www.mediacio.hu. Stránky navštíveny dne 2. 1. 2011.  
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Pro prosazování spotřebitelských práv byly zřízeny smírčí orgány při regionálních 

hospodářských komorách v souladu se zákonem CLV 1997 o ochraně spotřebitele. 

Cílem řízení u smírčího orgánu je řešit konflikty mezi spotřebiteli a podniky dohodou a 

v případě nedohody dosáhnout rychlého a účinného rozhodnutí v zájmu spotřebitele. 

Řízení se zahajuje na návrh spotřebitele nebo organizace zastupující zájmy spotřebitelů. 

Pokud jsou splněny podmínky, přiloží příslušný místní soud k závaznému rozhodnutí 

smírčího orgánu pro ochranu spotřebitele nebo mediační rady ve zdravotnictví příkaz 

k jeho výkonu. Dohoda o styku s dítětem musí být předložena do 8 dnů opatrovnickému 

soudu ke schválení. Pokud nedojde k dohodě nebo ji soud neschválí, zahájí 

opatrovnický soud řízení. Ministerstvo může provádět plánované či namátkové kontroly 

nebo řešit stížnosti za účelem posouzení činnosti mediátora. Informace o mediaci lze 

také nalézt na webové stránce (Közvetítéssel foglakozó honlap).85 

Nizozemí 

V Holandsku jsou při mimosoudním řešení sporů používané zejména dva způsoby. 

Závazné doporučení (Závazné rozhodnutí třetí strany) a mediace. Státním orgánem 

odpovědným za činnost profese mediátora je NIM - Nizozemský Institut pro mediaci. 

Tento orgán také vede registr mediátorů dostupný na webových stránkách NIM.86 Zápis 

je dobrovolný. Pokud však chce mediátor pracovat v rámci systému placené právní 

pomoci nebo na základě postoupení případů od soudu, musí být registrován v rejstříku 

mediátorů, absolvovat příslušné školení a mít doklady o splnění zkoušky (akreditaci). 

Dále je možné obrátit se v případě stížností na úřední postup na Národního 

ombudsmana na základě zákona o národním ombudsmanovi. Řízení před 

ombudsmanem jsou bezplatná. Stížnosti týkající se obchodních záležitostí řeší 

ombudsmani zřízení jednotlivými oborovými organizacemi. Pro vydání závazných 

rozhodnutí v konfliktech při pronájmu sociálních bytů, výše plateb za topení a elektřinu 

apod. byla zřízena Komise pro stížnosti nájemníků. Ve spotřebitelských sporech 

existuje v Nizozemí Nadace komisí pro stížnosti spotřebitelů - SGC a zastřešuje 

organizace s celonárodní působností. Tyto instituce vydávají závazná rozhodnutí ve 

                                                 
85 http://mediacio.lap.hu/. Stránky navštíveny dne 2. 1. 2011. 
86 www.nmi-mediation.nl. Stránky navštíveny dne 12. 2. 2012. 



 

55 

 

 

spotřebitelském konfliktu mezi oběma stranami. Základem pro tento postup jsou Dodací 

podmínky členů oborových svazů. Spotřebitel má jeden měsíc na to, aby zvážil, zda se 

neobrátí na soud. Poškozená strana je však povinna při podání stížnosti uhradit 

příspěvek ve výši 27-113 EUR, který je odvislý od hodnoty konfliktu. Výjimku však 

tvoří příspěvek na podporu mediace, který činí 200 EUR, aby strany přijaly návrh soudu 

na využití mediace. 

Další možností řešení konfliktu jsou od 1. 4. 2005 Konzultační zařízení pro mediaci 

při všech soudech a orgánech pro právní pomoc.87 Mediaci lze však provádět pouze 

v určitých občanskoprávních, rodinných a správních věcech. Mimosoudní řešení 

konfliktů, vyjma rozhodčího řízení, není v Nizozemí upraveno zákonem. Proti 

rozhodnutí Komisí pro stížnosti se nelze odvolat, Je však možné do dvou měsíců 

předložit věc k ověření soudu. Podle 7. knihy § 904 nizozemského občanského 

zákoníku smí soudce posoudit rozhodnutí jen okrajově, prohlásit ho za neplatné může 

pouze v případě, že je na základě přiměřených a spravedlivých norem nepřijatelné 

s ohledem na svůj obsah nebo na způsob, jakým bylo dosaženo za daných okolností. 

Oborový svaz však zaručuje, že jeho členové budou jednat v souladu se závazným 

rozhodnutím. Mediační dohoda je upravena § 900 občanského zákoníku (BW). 

Mediační dohoda může být stvrzená notářským úřadem nebo soudcem, a tím může být i 

vykonatelná. Případ je však po jeho skončení v mimosoudním řízení možno předložit 

k soudu. Dalšími nevládními organizacemi působícími v oblasti mediace je Mediační 

středisko propojené se soudem, Národní koordinační sekce pro mediaci při sekcích 

právní pomoci a Rada pro právní pomoc. 

Rakousko 

V Rakousku byl v roce 2004 vydán zákon Zivilrechts-Mediations-gesetz 

(ZivMediatG), který zavedl dobrovolný mediační systém pro občanskoprávní spory 

napojený na soud. Na základě tohoto zákona byl zřízen Poradní sbor pro mediaci. 

Rozlišuje se mezi mimosoudním řešením konfliktů, které mají institucionalizovanou 

zákonnou formu a zákonem formu neupravenou. Institucionalizovanou formou jsou       

,,prétorské smíry“, které probíhají u soudů za pomoci a rady soudce a nevedou 

                                                 
87 mediation@hetnet.nl.  
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k soudnímu rozhodnutí. Možností je také sepis notářského zápisu o řešení konfliktu. 

Dále existují Smírčí komise v otázkách bydlení, mediace v občanskoprávních věcech a 

v oblasti rodinného práva, v telekomunikačních otázkách a mediační úřady místních 

samospráv.  

Mezi zákonem neupravené způsoby mimosoudního řešení konfliktů patří 

spotřebitelské konflikty, Reklamační orgány cechů a oborových svazů, Smírčí komise 

při obchodních komorách, Smírčí komise s účastí Sdružení pro informování 

spotřebitelů.88 Další možností jsou od 1. 3. 2003 Smírčí komise pro spory týkající se 

domén .at, ochranných známek, duševního vlastnictví a hospodářské soutěže.89 Existuje 

také internetový ombudsman, který po zaplacení ročního členského poplatku (v 

současnosti cca 25 EUR) poskytuje smírčí služby a vyřizuje stížnosti týkající se ,,forum 

shopping“ - vyhledávání země se soudní příslušností k internetu. 

Smírčí komise týkající se konfliktů o vlastnictví a ubytování v souladu se zákonem o 

majetku z roku 2002 a zákonem o neziskových bytových sdruženích 

(Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz) musí povinně zahájit před předložením soudu 

místní smírčí řízení, pokud má místní obecní úřad tuto komisi zřízenu. V Rakousku se 

jedná cca o 11 místních samospráv. Toto řízení je možné předložit soudu pouze 

v případě, že komise již rozhodla, nebo že nerozhodla ve lhůtě do 3 měsíců od zahájení. 

Tato řízení jsou zpravidla neveřejná za osobní účasti stran. Kterákoli strana může 

předložit do 4 týdnů rozhodnutí Smírčí komise soudu. Pokud tak neučiní, stává se 

vykonatelným. 

Mediace v občanskoprávních věcech (rodinné právo) se provádí na základě Zákona o 

mediaci (Zivilrechts-Mediations-Gesetz, BGB II 2003/29). Jedná se však o pravidla, 

kterými se řídí mediace prováděná v pravomoci řádných soudů, kterou provádí 

kvalifikovaný odborník uznávanými postupy. Obsah mediačního jednání je důvěrný. 

V souladu s § 320 odst. 4 občanského soudního řádu (ZPO) nesmí být mediátoři 

předvoláni jako svědci v žádném následném soudním řízení. Mediátoři mají také 

                                                 
88http://ec.europa.eu/consumers/redress/out_of_court/adrdb_en.html. Stránky navštíveny dne 26. 12. 

2010. 
89http://www.nic.at/de/fag/rechtliche_fragen. Stránky navštíveny dne 26. 12. 2010. 
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povinnost mlčenlivosti pod trestněprávní sankcí za její porušení. Probíhající mediace 

také staví promlčecí lhůty k projednání konfliktu před soudem. 

Mediační úřady obcí jsou veřejné subjekty zřízené místní samosprávou a jejich 

úkolem je dosáhnout smíru zpravidla v občanskoprávních věcech mezi spornými 

stranami. Mediační úřady sestávají zpravidla ze tří důvěryhodných osob zvolených 

místní radou. Jednání je neveřejné, nepořizuje se z něho žádný zápis a jednání je 

bezplatné. Jednání nemá vliv na běh promlčecích lhůt. Urovnání konfliktu, má stejný 

účinek jako před soudem a je vykonatelné ve zkráceném výkonu rozhodnutí. Pro 

zjištění informací o mediačních službách se lze obrátit na rakouský internetový 

informační systém právních informací.90 

Smírčí centra sdružení advokátů jsou zřízena u každé advokátní komory v Rakousku 

a mají vlastní pravidla vedení tohoto jednání. Smírčí jednání není stanoveno zákonem. 

Funkci smírce vykonávají advokáti nezávisle a nestranně při zachování svých 

advokátních povinností. Smírce - advokát může sepsat na žádost stran výsledek 

smírčího jednání. Tato dohoda je závazná, ne však vykonatelná. 

Polsko 

V Polsku řídí a spravuje Mediační sekci veřejná nevládní organizace s názvem 

Veřejná rada pro mimosoudní řešení konfliktů zřízená Vyhláškou Ministerstva 

spravedlnosti ze dne 3. 4. 2009. Tato Rada se skládá z 20 členů, kteří zastupují: 

• ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo vnitra,  

• nevládní organizace působící v oblasti mediace, 

• vědeckou veřejnost a výzkumníky působící v této oblasti, 

• polskou asociaci soudců s názvem ,,Justitia“ a 

• polskou asociaci státních zástupců. 

Pravomoc Rady směřuje ke zdokonalování pravidel pro systém mimosoudního řešení 

konfliktů. Členové pracují jako dobrovolníci. Největšími asociacemi jsou: 

• Polské mediační centrum (Polskie Centrum Mediacji), 

                                                 
90Kristková, V. Liga lidských práv, http://www.ris.bka.gv.at/auswhl/. Stránky navštíveny dne 2. 1. 2011.  
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• Asociace rodinných mediátorů (Stowarzyszenie Mediatórow Rodzinnych) a 

• Asociace polských mediátorů (Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów), 

• Partnerské mediační centrum Polsko (Centrum Mediacji Partners Polska), 

• Polská asociace pro obchodní mediaci (Polskie Stowarzyszenie Sadownictwa 

Polubownego) a  

• Dolnoslezské mediační centrum (Centrum Mediacji Dolnego Šlaska). 

 

Seznam vládou schválených mediátorů je zveřejňován na webových stránkách 

příslušných okresních soudů. V květnu 2008 přijala Rada Etický kodex polských 

mediátorů. Polské mediační centrum vytvořilo vlastní Etický kodex pro mediátory.91 

Náklady jednoho sezení činí 30 PLN, za další 25 PLN, jinak 1% z hodnoty konfliktu, 

max. však 1000 PLN (300 EUR) a podléhají zdanění DPH. 

Portugalsko 

V Portugalsku je odpovědný za regulaci v oblasti mediace ústřední vládní orgán 

Úřad pro alternativní řešení sporů GRAL (Gabinete para a Resolucao Alternativa de 

Litigos), který je odborem portugalského ministerstva spravedlnosti. Veškeré informace 

lze nalézt na webových stránkách této organizace.92 Pokud je rozhodnuto o mediaci 

podle veřejných pravidel, bude vybrán mediátor automaticky. V Portugalsku také 

působí v mediaci soukromé nevládní organizace. Mimosoudně lze řešit konflikty 

mediací a konciliací. Mediátor vede strany k vlastnímu řešení konfliktu. V případě 

konciliace může navrhnout řešení smírce, který je oproti mediátorovi aktivnější. 

Náklady na mediaci z vůle stran činí od 25-50 EUR pro každou stranu. 

Mediace se využívá v řadě oblastí zejména rodinném, pracovním a trestním právu, 

přičemž pro tyto oblasti jsou vyškoleni zvláštní mediátoři. V občanských a obchodních 

věcech působí mediace jako součást soudního procesu u Smírčích soudů - magistrátních 

soudů (Julgados de Paz). Využití mediace je dobrovolné a neexistuje žádný národní 

kodex chování pro mediátory. Portugalsko však připravuje projekt nazvaný ,,Online 

                                                 
91http://mediator.org.pl/images/dokumenty/kodeks 2006.pdf . Stránky navštíveny dne 26. 12. 2010. 
92 http://www.gral.mj.pt/index.php. Stránky navštíveny dne 26. 12. 2010. 
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arbitrážní a mediační středisko“, který zahrnuje elektronickou platformu mediace a 

arbitráže pro řešení mezinárodních obchodních konfliktů.  

Rumunsko 

V Rumunsku je mediace upravena zákonem č. 192/2006 o mediaci. Tímto zákonem 

byla zřízena Mediační rada, která má nad mediací dohled. Členové rady jsou  schvaluje 

rumunské ministerstvo spravedlnosti. Mediační rada vytvořila Národní rejstřík 

profesních sdružení autorizovaných mediátorů,93 který dále obsahuje profesní sdružení 

pro mediační služby. 

Podle zákona č. 192/2006, čl. 2 může být mediace zejména využívána 

v občanskoprávních, rodinných, spotřebitelských a trestněprávních konfliktech a tam, 

kde to dále umožňují zákony. Předmětem mediace nemohou být osobnostní a 

neodvolatelná práva. Soudci jsou povinni strany informovat o možnostech využití 

mediace nebo jiného alternativního způsobu řešení konfliktu. Také jsou nabízeny různé 

finanční pobídky. Mediační rada vydala dne 17. 2. 2007 Etický a deontologický kodex 

mediátorů, který je závazný pro všechny mediátory zapsané do seznamu (sboru) 

mediátorů. Mediační rada také schvaluje seznam poskytovatelů školících kursů, které 

jsou dostupné na internetové stránce Mediační rady. Náklady na mediaci jsou na 

základě dohody stran s mediátorem. 

Slovensko 

Na Slovensku je mediace upravena zákonem č. 420/2004 Z. z., o mediácii a o 

doplnení  niektorých zákonov, který upravuje organizaci a účinky mediace, zásady a 

provádění mediace. V souladu se zákonem č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu § 

99 odst. 1, doporučí soud k urovnání sporu využití mediace. Vykonatelnost mediační 

dohody může být zajištěna formou notářského zápisu nebo schválena jako smír před 

rozhodcem. Na základě zákona č. 420/2004 Z. z., o mediácii a o doplnení  niektorých 

zákonov je také možno zřizovat podle § 11 Mediační centra. Mediátor je podnikatelem, 

ne však podle živnostenského zákona. Pro řešení konfliktů je také možné využít 

                                                 
93 http//www.cmediere.ro/index.php?act=show&id=2268&mid=6&smid=47. Stránky navštíveny dne 27. 

12. 2010. 
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zprostředkování pomocí prostředníka. Zprostředkovatelé jsou členy Slovenského 

sdružení zprostředkovatelů94 (Asociace mediátorů Slovenska). Na Slovensku také 

probíhá projekt soudní mediace u okresních soudů ve spolupráci s britskými partnery. 

Mediace je podporovaná snížením poplatků před soudem, za předpokladu úspěšného 

provedení. Mediaci mohou poskytovat pouze registrovaní mediátoři a mediační řízení je 

písemné. 

Finsko 

Ve Finsku nese odpovědnost za systém řízení, poradenství a dohled v trestních a 

některých občanskoprávních věcech mediace Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Okresní zdravotní úřady musí zajistit, aby mediační služby byly dostupné a řádně 

používané ve všech částech země. Informace lze najít na stránkách Národního ústavu 

zdraví a sociálních služeb.95 Poradní sbor pro mediace v trestních věcech a 

občanskoprávních věcech sleduje a provádí výzkum mediační činnosti a koordinuje 

rozvoj této oblasti. 

Ve Finsku lze využít pro řešení konfliktu poradenské služby. Tato služba se 

poskytuje pouze státním příslušníkům prostřednictvím Finanční a dluhové poradenské 

služby. Dále využívají mediaci také soudní orgány cestou Okresních soudů, které 

mohou rozhodnout o provedení mediace v občanskoprávních konfliktech. Na stránkách 

soudu je dostupná i brožura o soudní mediaci.96 Soudní mediace je poskytována na 

základě zákona č. 663/2005 o soudní mediaci. 

Smírčí řízení poskytuje Finská advokátní komora jako placenou komerční službu 

zejména v oblasti péče o dítě, práv a styku s dětmi a výživného. Toto jednání může být 

zahájeno s pomocí sociálního pracovníka, který má zajistit dodržování sjednané 

dohody. Další možností je žádost o mediaci před mediačními úřady. Ve Finsku existují 

                                                 
94 http://www.pdcs.sk. Stránky navštíveny dne 27. 12. 2010. 
95 http://info.stakes.fi/sovittelu/EN/index.htm. Stránky navštíveny dne 27. 12. 2010. 
96

http://www.om.fi/en/Etusivu/Julkaisut/Esitteet/Riidansovittelutuomioistuimessa. Stránky navštíveny dne 

27. 12. 2010. 
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vnitrostátní pravidla chování pro mediátory podle odvětví (podle specializace např. 

rodinné právo, medicína, stavebnictví atd.)  

Doporučení je dalším možným způsobem urovnání konfliktu. Uplatňuje se zejména 

při řešení spotřebitelských konfliktů před Radou pro stížnosti spotřebitelů. Existují však 

také další orgány jako např. Finská pojišťovací rada pro stížnosti týkající se pojistných 

smluv. 

Místní úřady mají zákonem uloženu povinnost poskytovat pro spotřebitele 

poradenskou službu. Tato služba poskytuje obecné informace a osobní rady 

v záležitostech, které mají význam pro rozhodnutí ve spotřebitelských konfliktech, a 

také spotřebitelům pomáhá vyjasnit sporné záležitosti. Místem pro žádost o radu je 

okres, v němž má spotřebitel bydliště. Pokud se konflikt nevyřeší před Poradenskou 

službou místních úřadů pro spotřebitele, může spotřebitel požádat o řešení dva orgány: 

Radu pro stížnosti spotřebitelů a Pojišťovací radu pro stížnosti s celonárodní působností. 

Řízení před radou je písemné, úloha rady je vůči soudu pouze doplňková a snaží se o 

urovnání sporu formou doporučení. Rada také nesmí podle oddílu 6 zákona o Radě pro 

stížnosti spotřebitelů řešit záležitosti projednávané nebo rozhodované soudem. 

Pojišťovací rada pro stížnosti posuzuje konflikty z nepovinných pojistných smluv a 

plnění. Její činnost je založena na smluvních dohodách pojišťovacích společností, jimiž 

je financovaná. 

Finanční a dluhová služba může znovu projednat konflikty mezi věřiteli a dlužníky 

s cílem uzavření nové dohody o řešení dluhu, popřípadě poskytnout pomoc při 

vypracování podkladů v souladu se zákonem č. 57/1993. Poskytuje se v okrese bydliště 

osoby žádající tuto službu. Informace lze najít na internetové stránce Národní správy 

pro spotřebitele.97 

V rodinných sporech se v rámci sociálních služeb provádí smírčí jednání. Jde o 

veřejnou službu v okrese bydliště žadatele. Dohody mezi rodiči schvaluje Rada pro 

sociální zabezpečení. Ke schválení dohody pomáhá Rada pro sociální zabezpečení na 

                                                 
97http://www.kuluttajavirasto.fi/user_nf/default.asp?site=34&tmf=6475&lmf=6510&mode=readdoc. 

Stránky navštíveny dne 27. 12. 2010. 
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základě zákona o výživném na dítě a tyto schválené dohody jsou vykonatelné jako 

rozsudek. (Ročně je schváleno cca 38.000 dohod péče o děti). 

Konflikty v trestních věcech mezi osobami podezřelými ze spáchání trestného činu a 

obětí se řeší specifickou formou smírčího jednání, kde se projedná věc včetně náhrady 

škody podle zákona č. 1016/2005. Tyto informace lze získat na stránkách soudního 

systému98 nebo stránkách Ministerstva spravedlnosti.  

Švédsko 

Ve Švédsku je možné se obrátit v případě žádosti o mediaci na Odbor pro procesní 

právo a soudní otázky Ministerstva spravedlnosti. Existují dva směry mimosoudního 

řešení konfliktů. Jde o mimosoudní řešení konfliktů na základě zákonné úpravy a 

mimosoudní řešení konfliktů zákonem neupravené. Nejvýznamnějším zákonným 

procesem je proces před Národní komisí pro stížnosti spotřebitelů, který se zahajuje 

pouze na žádost spotřebitelů. Rozhodnutí komise je vydáváno formou doporučení.  

Dále pro obchodní záležitosti v oblasti mediace je možno využít Stokholmskou 

obchodní komoru a Obchodní a průmyslovou komoru západního Švédska. 

Z podnětu soukromého sektoru byly vytvořeny v některých odvětvích zvláštní 

komise, popřípadě ombudsmani, které ustanovují jednotlivé společnosti. Komise a 

ombudsmani jsou však na těchto společnostech nezávislí. Tyto orgány také vydávají 

nezávazná rozhodnutí (doporučení). 

Smír a mediace v soudním řízení jsou dva způsoby, kterými lze řešit konflikt 

v průběhu řízení před soudem. Zejména smír je využívaným institutem 

občanskoprávního řízení u řádných soudů a ústní či písemné předběžné jednání je 

povinné. Soudce sám smírčí řízení neprovádí, ale může jmenovat ve zvláštních 

případech mediátora, který povede smírčí řízení. Náklady hradí strany konfliktu. 

Konflikty mezi zaměstnanci a zaměstnavateli se řeší především jednáním mezi 

stranami, popřípadě před pracovním soudem. Pro určité druhy konfliktů existuje ve 

Švédsku Národní mediační úřad, který poskytuje či ustanovuje na základě zákona 

mediátory na žádost stran. Toto řízení je bezplatné. 

                                                 
98 http://www.oikeus.fi/4040.html. Stránky navštíveny dne 27. 12. 2 010. 
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Rodinné konflikty mohou být řešeny dvěma způsoby, a to společným jednání a 

rodinným poradenstvím. Společné jednání zajišťují odborníci při všech obcích ve 

Švédsku. Pokud se strany písemně dohodnou a tuto dohodu schválí Odbor sociálních 

služeb, má stejnou váhu jako soudní rozsudek. Tato jednání jsou bezplatná.  

Rodinná poradenství se zaměřují na soužití párů a rodin. Toto poradenství jsou 

povinny poskytovat ze zákona všechny obce ve Švédsku svými pracovníky nebo 

externími profesionálními rodinnými poradci. Toto poradenství je zpoplatněné. 

Nájemní konflikty a držbu řeší mezi nájemníky a pronajímateli regionální tribunály. 

V některých případech je mediace povinná (nájem prostor). Předložit konflikt 

tribunálům může také soud, pokud strany předložený smír neschválí, rozhodne soud.  

Určité autorskoprávní konflikty mohou být předmětem mediace např. při uzavírání 

kolektivních smluv a přidělování smluvních licencí. Žádost o mediaci se předkládá 

vládě, která jmenuje mediátora. V případě, že mediace není úspěšná, může mediátor 

navrhnout rozhodčí řízení, které však není povinné. Neexistuje žádný kodex pro 

chování mediátorů. Neexistují žádná vzdělávací zařízení pro mediátory. Náklady na 

mediaci hradí strana, která o provedení požádala. 

Kanada 

Mediace je v Kanadě napojena na soudní systém. Může být tedy součástí soudního 

řízení nebo může být od soudního řízení zcela oddělena, popřípadě jde o kombinaci 

obou možností.99 

Saskatchewan 

Saskatchewan má soudem určenou povinnou mediaci pro civilní spory která je 

upravena zákonem The Queen´s Bench Act s výjimkou rodinných věcí, úpadků a 

hypotékárních zástav. Dále je mediace povinně stanovena zákonem ve věcech 

zadluženosti firem a sporů mezi orgány provádějícími vyvlastnění věci a majitelem 

věci. Mediátoři jsou státní zaměstnanci organizace The Mediation Service Branch of 

Saskatchewean Justice, kteří poskytují mediaci zdarma po dobu tří hodin, a poté je 

                                                 
99 Kristková.V. Liga Lidských práv, http://www.justice.gov.ab.ca/organization/related/sites.aspx#3. 

Stránky navštíveny dne 31. 12. 2010. 
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mediace zpoplatněna. Tato mediace je integrovaná do soudního řízení. Zastřešujícím 

orgánem mediace je Ministerstvo spravedlnosti se svým odborem Justice Dispute 

Resolution Office. Pro ostatní konflikty poskytují mediační služby soukromí mediátoři. 

Ontario 

Ontario má také mediaci značně integrovanou do soudního systému, avšak mediaci 

provádějí soukromí mediátoři. Mediace je upravena zákonem o civilním procesu jako 

povinná. 

Britská Kolumbie 

Britská Kolumbie má program založený na výzvě k mediaci. Pokud však jedna ze 

stran vyzve druhou stranu, je tato strana povinna mediace se zúčastnit. Mediace je 

prováděna soukromými mediátory. Soud mediaci pouze schvaluje. Tento postup není 

příliš integrovaný do soudního systému. Zastřešující organizací je British Columbia 

Mediator Roster Society. Na úrovni státu pak existuje Dispute Resolution Office, která 

má za úkol rozvoj mediace. V Britské Kolumbii existuje legislativa upravující 

občanskoprávní konflikty (Law and Equity Act), mediaci ve věcech sporů z provozu a 

pojištění motorových vozidel (Insurance Motor Vehicle Act), mediaci ve věcech 

konfliktů vzniklých v souvislosti se stavbami, renovacemi či opravami budov nebo 

jejich částí, které jsou určeny k bydlení (Homeowner Protection Act), mediaci při 

konfliktech mezi vzdělávacími institucemi a správou školství (School Act), mediaci ve 

věcech sociálně - právní ochrany dětí (The Child, Family and Community Service Act) 

a mediaci rodinnou. 

Alberta 

Alberta má mediační proces navázaný na konflikty, jejichž řešení probíhá u 

Provincial Court v Edmontonu a Calgary. Mediace v rodinných věcech je méně 

integrována do soudního procesu.100 Registrovaní mediátoři poskytují mediační služby 

u výchovy a výživy dětí bezplatně, pokud roční příjem stran je nižší než 40.000,- 

dolarů. 

                                                 
100Kristková, V. Liga lidských práv http://www.justice.gov.ab.ca/court/default.aspx?id=3371. Stránky 

navštíveny dne 31. 12. 2010. 
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Alberta má mediační program opět vysoce začleněný do soudního systému a tento 

program je hrazen státem. Jde o program Provincial Court Civil Claims Mediation 

Program ustanovený V Edmontonu a Calgary. Mediace může však být oddělena zcela 

od soudního procesu. V případě rodinných věcí je mediace poskytována bezplatně a 

mediátoři jsou zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti. 

Rodinná mediace je v Kanadě poskytována nevládní neziskovou organizací Family 

Mediation Canada – FMC,101 která je sdružením mediátorů, právníků, sociálních 

pracovníků, učitelů, zdravotníků, psychologů,  jejichž cílem je vytvoření kooperativního 

procesu při řešení interpersonálních, intergeneračních a rodinných konfliktů.102 

USA 

Ve spojených státech byl vydán federální zákon za účelem sjednocení mediace 

v jednotlivých státech The Uniform Mediation Act.103 

Alabama  

Alabama má upravenu mediaci zákony, zejména Alabama Mandatory Mediation Act 

a Mediation Confidentiality Act. Mediaci lze rozdělit na povinnou, nařizovanou soudem 

a na mediaci, která není státem regulovaná. V roce 1994 vytvořil Nejvyšší soud státu 

Alabama Supreme Court Commission on Dispute Resolution. Tato komise je 

odpovědná zejména za vývoj výcviku, kvalifikačních kritérií, etických standardů pro 

mediátory a ostatní, kteří poskytují služby alternativního řešení konfliktů. Dále vzniklo 

neziskové sdružení pod názvem Alabama Centre for Dispute Resolution, které 

poskytuje informace a materiály o ADR.104 Vede také seznam mediátorů State Court 

Mediator Roster. Supreme Court of Alabama vydal pro mediátory Alabamský etický 

kodex. Toto sdružení je financováno státem jako součást Alabama Supreme Court. 

                                                 
101 Kristková, V. Liga lidských práv, http://www.fmc.ca. Stránky navštíveny dne 31. 12. 2010. 
102 http://www.amcr.cz/mediace/o-mediaci.php. Stránky navštíveny dne 31. 12. 2010. 
103 Kristková, V. Liga lidských práv, http://www.law.upenn.edu/bll/ulc/mediat/2003finaldraft.html. 

Stránky navštíveny dne 31. 12. 2010. 
104Kristková, V. Liga lidských práv, http://alabamaadr.org/flashSite/conferencesworkshops/conferences. 

cfm. Stránky navštíveny dne 31. 12. 2010. 



 

66 

 

 

Colorado 

Colorado vydalo zákon Colorado Dispute Resolution Act. Na základě tohoto zákona 

byla v roce 1983 zřízena Office of Dispute Resolution (ODR) jako státní organizace, 

která je však financována zvláštním fondem. Cílem organizace je stanovení předpisů, 

směrnic a postupů pro řešení konfliktů, dále školí soudce a ostatní soudní pracovníky o 

její výhodnosti a pořádá celostátní setkání mediátorů. Mediaci poskytují soukromí 

mediátoři, kteří mají uzavřenu smlouvu s Office of Dispute Resolution v oblasti 

rodinných vztahů, občanských konfliktů delikvence mladistvých a probační mediace. 

Výběr mediátora závisí na rozhodnutí stran. Dále existuje mediace poskytovaná 

soukromým sektorem.105 

Georgia 

Ústava státu z roku 1983 požaduje, aby soudnictví poskytovalo rychlé, výkonné a 

nenákladné řešení konfliktů. Z tohoto důvodu tedy Nejvyšší soud (Supreme Court of 

Georgia) vytvořil Commision Alternative Dispute Resolution, která spadá pod řízení 

předsedy Nejvyššího soudu a presidenta advokátní komory. Úkolem komise je 

spravovat celostátní program ADR, vytvářet směrnice apod. Supreme Court vydal 

Alternative Dispute Resolution Rules, která všeobecně upravují ADR procesy napojené 

na soudní systém. Mediaci pro soudní systém vykonávají soukromí mediátoři, kteří však 

musí splnit kvalifikační požadavky Commission on Dispute Resolution a musejí být 

vedeni v registru mediátorů poskytujících služby v soudních programech.106 

Nebraska 

Nebraska přijala federální zákon United Mediation Act (UMA) a zákon Dispute 

Resolution Act, který obsahuje demonstrativní výčet oblastí konfliktů, které mohou být 

předloženy k mediaci. Mediace je začleněna do organizační struktury Nejvyššího soudu 

státu Nebraska spolu s Úřadem správy státních soudů, Úřadem pro řešení sporů - 

poradní a akreditační orgán a regionální mediační centra. Dále byl vytvořen Office of 

                                                 
105Kristková, V. Liga lidských práv http://www.courts.state.co.us/chs/court/mediation/odrindex.html. 

Stránky navštíveny dne 1. 1. 2011. 
106Kristková, V. Liga lidských práv http://www.ganet.org/gadr/odr.html. Stránky navštíveny dne 1. 1. 

2011. 
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Dispute Resolution (ODR) jako odbor státní správy soudů a Advisory Council on 

Dispute Resolution, která se skládá z 11 členů a je poradním orgánem ODR. Mediační 

centra jsou nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími mediační služby a jsou 

financována ze státního rozpočtu. Dispute Resolution Act a Parenting Act podporují 

řešení konfliktů rodiny, přičemž okres Douglas má povinnou mediaci v případě rozvodu 

manželství s dětmi. Rodinná skupinová konference má řešit problémy uvnitř širší rodiny 

a snížit tak počet dětí umisťovaných do pěstounské péče. Dále se mediace využívá 

v oblasti speciálního vzdělávání dětí s postižením. Mediační centra poskytují facilitaci 

pro místní samosprávy a státní úřady týkající se skupinového rozhodování, 

strategického plánování, týkající se životního prostředí, vzdělávání, bydlení, vymáhání a 

dodržování zákonů. Mediační služby poskytují pouze akreditovaná mediační centra.107 

4.5 Závěr kapitoly 

Česká republika dokončila úpravu mediační činnosti v roce 2012 zákonem č. 

202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci). Je 

nepochybné, že tato úprava byla potřebná zejména proto, že společnost s přechodem na 

tržní hospodářství umožnila ve větší míře soukromé vlastnictví, podnikání a státní 

orgány nebyly tento nárůst konfliktů schopny uspokojivě řešit. Proto se jevilo jako 

vhodné, umožnit za předem stanovených podmínek, řešení konfliktů také mimosoudní 

cestou. Uvedené se týká jak podnikatelské, tak občanské sféry. Bylo tedy potřebné 

umožnit mimosoudní způsob řešení konfliktů nejen proto, že je používán i v ostatních 

státech, ale právě proto, že stát ušetří náklady, které by jinak vynaložil na řešení 

státními orgány, a také proto, že dojde zejména k rychlejšímu řešení konfliktu Autor 

také zastává názor, že pro smírčí řešení konfliktu je vhodnější výraz  ,,jednání“ oproti 

,,řízení“, které se používá spíše pro řízení rozhodčí nebo soudní. 

Do Evropy se způsob řešení konfliktů pomocí mediace dostal z Ameriky, kolébkou 

mediace je však Čína. V Americe a Kanadě je mediace velmi rozšířená, přičemž je 

podporována státem a mediátoři jsou zpravidla zaměstnanci státu. Předmětem mediace 

jsou konflikty občanské, zejména rodinné. Mediátora si mohou strany vybrat ze 

seznamu. Pro zápis mediátorů platí velmi přísná kritéria. Některé státy mají povinné 

                                                 
107 Kristková, V. Liga lidských práv http://court.nol.org/.  Stránky navštíveny dne 1. 1. 2011. 
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řešení konfliktu mediací před jeho řešením soudní cestou. Zajímavostí v oblasti řešení 

konfliktů mediací jsou konflikty vzniklé z pojištění provozu motorových vozidel 

v Britské Kolumbii. 

V Evropě mají velmi dobře propracovanou síť mediace severské státy. Opět je 

mediace zaměřena na spotřebitelské konflikty, péči o dítě, výživné apod. Tato jednání 

jsou prováděna v obcích či okresech podle bydliště stran. Pokud není konflikt vyřešen, 

mohou se strany obrátit např. na Radu pro stížnost spotřebitelů s celonárodní 

působností. 

Rakousko nemá sice zákonem upravené řešení spotřebitelských konfliktů, ale 

existuje síť smírčích komisí u některých obecních úřadů. Obdobnou úpravu má také 

Španělsko, kde tyto komise jsou na radnicích. 

Takováto úprava se jeví jako potřebná, zejména proto, že řadu problémů tento 

systém v této oblasti a na této úrovni vyřeší. Zajímavou možností v Rakousku je využití 

služeb internetového ombudsmana. Slovensko umožňuje schválení mediační dohody 

rozhodcem. 

Závěrem kapitoly o mediaci je potřebné konstatovat, že Česká republika se již 

začlenila mezi státy, které si způsob řešení konfliktů formou mediace již upravily 

zákonem. Dle názoru autora však není trendem, provádět mediaci státem, ale právě 

naopak soukromou sférou s nevládními organizacemi, které jsou v tomto směru daleko 

pružnější, za možné podpory a regulace státu. Bohužel však nedošlo k propojení 

mediačního jednání, rozhodčího a soudního řízení a není tak jasné, jak mají postupovat 

např. soudci v České republice, kteří budou muset schvalovat mediační dohodu, která 

bude v rozporu se zákonem, což ostatně konstatovala soudkyně Krajského soudu 

v Praze Mgr. Šárka Hájková.108 V tomto případě byla také opomenuta již zmiňovaná 

možnost schválení dohody rozhodcem, který může tuto dohodu schválit se souhlasem 

stran dle ekvity. K tomu je potřebné právě zmínit rozdíl mezi soudním a mimosoudním 

řešením konfliktů, neboť soudní řešení musí být vždy v souladu se zákonem a nelze se 

                                                 
108

http://www.novinky.cz/finance/260720-zakon-ma-soudce-nutit-schvalovatnezakonne-dohody.html. 

Stránky navštíveny dne 23. 2. 2013. 
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od něj odchýlit, kdežto mimosoudní řešení konfliktů může být pojato i jako dohoda 

stran, která nemusí naplňovat zákon, ale vychází ze shodné vůle stran. 

První krok k tomu, aby mediace byla pevně zakotvena do našeho právního řádu, byl 

tedy již učiněn. Zákon o mediaci má však řadu otazníků, které se snad podaří postupem 

času vyjasnit. Aby mediace plnila své poslání i v České republice, bude nutné tuto 

formu řešení konfliktů přiblížit občanům, zejména v obcích či menších městech, neboť 

tam může mít, dle názoru autora největší uplatnění. 
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5. Výkon rozhodčí činnosti 

Úvodem této části je potřebné konstatovat, že rozhodčí činnost je jedním z hlavních 

způsobů mimosoudního řešení konfliktů, který má však zcela zásadní význam pro 

strany, neboť jeho výsledek je vykonatelný státní mocí. Jak již bylo uvedeno, jedná se o 

institut, který je používán v České republice od jejího vzniku až po současnost. Pojmově 

bylo rozhodčí řízení nazýváno a ještě je nazýváno arbitráží, zejména v oblasti 

mezinárodního rozhodčího řízení. Současně platný zákon109 si však i přes svoji 18 letou 

účinnost dosud nevybudoval důvěryhodné postavení ve společnosti. Předně to bylo 

legislativou, která nebrala s potřebnou váhou toto řízení jako mimosoudní způsob řešení 

majetkových konfliktů a neřešila potřeby tohoto řízení. Pouze odkazovala na přiměřené 

použití občanského soudního řádu. Jako příklad mohu uvést povinnost doručování podle 

občanského soudního řádu, přičemž rozhodce nemůže nahlížet do Centrální evidence 

obyvatel. Soudy na základě žádosti rozhodce pak požadují podle zákona110 za dožádání 

rozhodců v rozhodčím řízení o provedení úkonu soudem částku 2.000 Kč. Ustálená 

judikatura Nejvyššího soudu však do novely ZRŘ111 považovala za ukončení 

rozhodčího řízení ve smyslu § 23 odst. 1 písmeno a) ZRŘ vydání rozhodčího nálezu. 

Z toho, dle názoru autora, vyplývá, že požadování sdělení adresy soudem podle CEO 

nespadalo do rozhodčího řízení a soud tak nepostupoval v souladu se zákonem. V této 

souvislosti by se také dalo hovořit o postupu při rozhodování soudů, ve věci nařízení 

výkonu rozhodnutí, kdy soudci nepovažují za nutné si vyžádat podle odst. 3 § 275 OSŘ, 

vyjádření orgánu, který přezkoumávané rozhodnutí vydal. 

Cílem této kapitoly je popsat rozhodčí řízení jako jeden z účinných nástrojů pro 

mimosoudní řešení konfliktů v České republice. Uvést jeho klady a zápory, zabývat se 

novou úpravou rozhodčího řízení s účinností od 1. 4. 2012. Popsat průběh rozhodčího 

řízení, poukázat na současnou judikaturu Nejvyššího soudu.  

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

předpisů. 
110Položka 26 sazebníku poplatků zákona České národní rady č. 549/1991Sb., o soudních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů.  
111Zákon č. 19/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 

nálezů, ve znění pozdějších předpisů. 
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5.1 Právní úprava výkonu rozhodčí činnosti v České republice 

Výkon rozhodčí činnosti byl umožněn zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení 

a o výkonu rozhodčích nálezů s účinností od 1. ledna 1995. 

Tato úprava umožňuje řešit již vnitrostátní konflikty mezi stranami třetí osobou na 

základě rozhodčí smlouvy. Rozhodnutí vydané v tomto řízení je státní mocí 

vykonatelné. 

 V této souvislosti je vedena v odborných kruzích poměrně široká diskuse o povaze 

rozhodčí smlouvy. Jsou zmiňovány čtyři základní teorie: 

a) teorie smluvní, kterou prof. Růžička ve své práci112 dělí na: 

aa) klasickou smluvní teorii, přičemž základ vidí ve vůli sporných stran, která 

není omezena žádnými zákazy. Rozhodci jsou zástupci stran. Činnost rozhodce 

pak spočívá ve zjištění obsahu dohody stran a uvedení této dohody do rozhodčího 

nálezu,  

ab) moderní smluvní teorii, ve které naopak nevystupuje rozhodce jako zástupce 

sporných stran a rozhodčí nález není smlouvou. Rozhodčí řízení je pak 

považováno za řízení sui generis a nepatří do civilního procesu, ale do práva 

smluvního. Za zastánce této teorie je pak považován prof. Raban,113 

b) teorie jurisdikční předpokládá, že rozhodčí řízení má kontradiktorní povahu. 

Úkolem rozhodce je vyřešit předložený konflikt a rozhodnout o nárocích 

uplatněných stranami. Vydaný rozhodčí nález je tedy jurisdikčním aktem. Tato teorie 

má také několik směrů: 

ba) delegační teorie, která tvrdí, že delegace rozhodců není dána dohodou stran, 

ale poskytovaná státem. Rozhodce je po dobu rozhodování sporu dočasně 

soudcem,  

                                                 
112 Růžička, K., Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky, Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2003, str. 20 
113 Růžička, K., Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky, Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2003, str. 21 
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bb) rozsudková teorie pak chápe rozhodčí nález jako právní akt mající charakter 

soudního rozhodnutí, 

bc) teorie národního práva je založena na tomto právu, které poskytuje právo 

rozhodcům ve věci rozhodovat. Zastáncem této teorie je prof. Kučera,114 

c) teorie smíšená obsahuje prvky teorie smluvní i jurisdikční. Strany si rozhodce 

zvolí a ten je pak při rozhodování věci chápán jako soudce, který vydává autoritativní a 

vykonatelné rozhodnutí a 

d) teorie autonomní odmítá uvedené teorie a vychází z toho, že takto vedené 

rozhodčí řízení musí odpovídat potřebám a očekáváním stran, které si zvolí tento postup 

a také právní praxi. 

Právní povahu rozhodčího řízení pak posuzoval Ústavní soud, který ve svém nálezu 

pod sp. zn. IV. ÚS 435/02 dospěl k závěru, že rozhodce není orgánem veřejné moci. 

Jeho rozhodnutí není tedy rozhodnutím orgánu veřejné moci. V této souvislosti je třeba 

poukázat na rozhodce kolektivních sporů, který naopak orgánem veřejné moci je. 

Důvodem, proč jeden orgán provádějící obdobnou činnost je orgánem veřejné moci a 

druhý není, ozřejmuje judikatura Ústavního soudu, která vidí v činnosti rozhodce 

kolektivních sporů veřejný zájem, a proto činí tento orgán orgánem veřejné moci. 

Diskusi vyvolává názor Ústavního soudu, který popisuje výsledek rozhodčí činnosti 

jako narovnání konfliktu mezi stranami ve smyslu § 585 ObčZ, jehož výsledkem má být 

novace závazku, která je také závazná. Rozhodčí orgán tedy narovnává v zastoupení 

stran závazkový vztah tím, že nenalézá právo, ale tvoří jej napevno, staví či vyjasňuje 

nebo narovnává. Pravomoc rozhodce tedy vychází, dle Ústavního soudu, ze soukromé 

vůle stran určovat si vlastní osud a vynutitelnosti závazku ve formě rozhodčího 

nálezu.115 Vynutitelnost závazku nevzniká z narovnání, nýbrž z toho, že stát přiznává 

vydanému rozhodnutí statut exekučního titulu. Z výše uvedeného pak vyplývá, že 

právní povaze rozhodčího řízení je, dle názoru autora, nejblíže teorie národního práva a 

rozsudková teorie, oboje však závislé na svobodné vůli stran určovat si svůj osud.  

                                                 
114Růžička, K., Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky, Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2003, str. 22. 
115Usnesení Ústavního soudu pod sp. zn. IV ÚS 174/02. 
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Dále se Ústavní soud zabýval charakterem rozhodčí činnosti, přičemž v mnoha svých 

rozhodnutích116 uvedl, že rozhodce nenalézá právo, ale tvoří (eventuálně napevno staví, 

vyjasňuje, tedy narovnává) závazkový vztah v zastoupení stran. 

S tímto je však v rozporu  rozhodnutí Ústavního soudu,117 které naopak dovozuje, že 

rozhodce právo nalézá, což vysvětluje tím, že by bylo pojmově nemyslitelné považovat 

rozhodčí řízení ve vztahu k soudnímu řízení za alternativní způsob řešení sporů.  

Dle názoru autora této práce je nutné, aby se názor Ústavního soudu sjednotil de lege 

ferenda, zejména proto, že rozhodčí řízení není alternativním způsobem vůči řízení 

soudnímu, nýbrž je jiným způsobem řešení majetkových konfliktů stranami, tedy 

způsobem mimosoudním. K tomu autor dále odkazuje na zmiňované rozhodnutí 

Ústavního soudu, které v odst. 33 dále uzavírá, že soudy nemohou věcně zasahovat do 

nalézání práva před rozhodci, tj. nemohou se zabývat údajným rozporem nálezu 

s hmotným právem, a toto není v rozporu s ústavním pořádkem. 

5.1.1 Zásady výkonu rozhodčí činnosti 

Základní zásady rozhodčího řízení118 pojímá prof. Rozehnalová z hlediska relativní 

samostatnosti a nesamostatnosti. Relativní samostatnost chápe jako samostatnou 

hmotněprávní rozhodovací pravomoc rozhodce vůči účastníkům, oproti relativní 

nesamostatnosti vyplývající z kontrolní a pomocné funkce soudu. Mezi základní zásady 

rozhodčího řízení patří zejména: 

a) zásada dispoziční je shodná jak pro řízení soudní, tak řízení rozhodčí, přičemž 

strany mají v případě rozhodčího řízení možnost změnit ,,pořad práva“119 mají také 

širší volnost, a to zejména při volbě rozhodčího orgánu oproti řízení, kde je soudce 

ustanoven rozvrhem práce soudu. Strany mají také širší možnost v dispozici 

s řízením a jeho pravidly oproti formálnímu řízení podle občanského soudního řízení. 

                                                 
116 Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 460/01, IV. ÚS 174/02, I. ÚS 339/02, IV. ÚS 435/02, II. ÚS 145/03, 

IV. ÚS 511/03, II. ÚS 3059/08, NS 32 Cdo 761/2009. 
117 Nález Ústavního soudu I. ÚS 3227/07. 
118 Rozehnalová, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku, 2. vyd. Praha: 

ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 253 a násl. 
119 Usnesení Ústavního soudu pod sp. zn. IV. ÚS 435/02. 
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Strany také mohou na základě vzájemné dohody předat svůj konflikt věcně a místně 

příslušnému soudu,120  

b) zásada rovnosti patří také mezi základní zásady, která se uplatňuje jak 

v soudním, tak i rozhodčím řízení. Spočívá ve stejné příležitosti stran plně uplatňovat 

svá práva v probíhajícím řízení. V této souvislosti se hodně diskutuje uplatňování § 

118a OSŘ.121 

c) zásada rychlosti a hospodárnosti představuje oproti řízení soudnímu možnost 

stran sjednat si s rozhodčím orgánem lhůtu pro vydání rozhodčího nálezu a také výši 

nákladů tohoto řízení, popřípadě způsob úhrady. V této souvislosti je potřebné také 

uvést, že vzhledem k neformálnosti řízení není právní zastoupení advokátem obvyklé 

a z toho také vyplývající menší náklady řízení, 

d) zásada projednací ukládá rozhodčímu orgánu provést řízení v souladu se 

sjednanými podmínkami, zjistit skutkový stav věci na základě předložených tvrzení a 

důkazů ve vzájemné souvislosti, podle zásad volného hodnocení ve smyslu § 25 odst. 

3 ZRŘ122 a vydat rozhodnutí, 

e) zásada neformálnosti se uplatňuje ve stranami sjednaném postupu řízení, 

kterým je rozhodčí orgán při projednávání konfliktu vázán. K tomu autor 

poznamenává, že novelou zákona o rozhodčím řízení č. 19/2012 Sb., Zákon, kterým 

se mění ZRŘ došlo ke změně, ze které vyplývá povinnost při existenci dohody o 

pravidlech řízení, tyto přiložit v písemné formě ke smlouvě hlavní. Pokud tak není 

učiněno, nebo je odkazováno na pravidla uvedená na internetu, jsou tyto podmínky 

neplatně sjednané.123  

f) zásada ústnosti stanovuje, pokud si strany nesjednají jiný postup, probíhá řízení 

ze zákona ústně. Pokud jsou však strany konfliktu od sebe vzdálené, jeví se jako 

                                                 
120 odst. 1 a násl. § 106 OSŘ. 
121 Šustová, J., Pár poznámek k problematice poučovací povinnosti dle § 118a OSŘ. v rozhodčím řízení, 

www. epravo. cz  ze dne 25. 4. 2012. 
122 Rozehnalová, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku, 2. vyd. Praha: 

ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 256., Rozhodnutí I. ÚS 3227/07. 
123 § 19 odst. 4 zákona č. 19/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a 

o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. 
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velmi vhodným způsobem řízení písemné s následným doručováním písemností 

stranám do vlastních rukou. 

g) zásadou oficiality je pak ve způsobu doručování, kde bylo opakovaně 

judikováno Nejvyšším soudem, že v případě rozhodčího řízení je doručování 

upraveno dohodou stran s výjimkou doručování rozhodčího nálezu, který je potřebné 

doručovat podle OSŘ. Pokud se takto neděje, soudy odmítají nařizovat výkon 

rozhodnutí právě z tohoto důvodu.  Novelou ZRŘ124 se mění ukončení rozhodčího 

řízení, které končí až doručením rozhodčího nálezu a stanovuje povinnost uvést 

způsob doručování do rozhodčí doložky v případě sjednání rozhodčí smlouvy se 

spotřebitelem. Otázkou je však, jakým způsobem bude na toto reagovat soudní praxe 

v případě takto nedoručených písemností s ohledem na současný postup soudů.125 

K těmto zásadám dále ve vztahu ke spotřebitelským sporům uvádí Soudní dvůr 

Evropské unie ještě dvě zásady: 

h) zásadu efektivity, která ukládá státům Evropské unie, aby nadměrně 

neztěžovaly nebo neznemožňovaly výkon práv přiznaných Evropskou unií a  

i) zásadu rovnocennosti, která umožňuje každému státu Evropské unie, aby uvedl 

do souladu s právní úpravou Evropského společenství procesní podmínky pro řešení 

spotřebitelských konfliktů, pokud stávající úprava není pro spotřebitele příznivější.126 

5.1.2 Arbitrabilita 

Zákon umožňuje rozhodování konfliktů s výjimkou konfliktů vzniklých v souvislosti 

s výkonem rozhodnutí a incidenčních konfliktů, k jejichž projednání a rozhodnutí by 

jinak byla dána pravomoc soudu, nebo o nichž to stanoví zvláštní zákon. Arbitrabilitu 

určený rozhodce zkoumá jak při podání žaloby, tak i v průběhu celého řízení. V případě 

IZ nelze zahájit rozhodčí řízení pro pohledávku z majetkové podstaty dlužníka127 a je 

                                                 
124 Zákon č. 19/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. 
125 Usnesení Nejvyššího soudu pod sp. zn. 20 Cdo1592/2006. 
126 Rozsudek Soudního dvora C-40/08 Austurcom a C-168/05E.M. Mostaza Claro. 
127 http://www.konkursni - noviny.cz/clanek.html?ida=2566 . Stránky navštíveny15.3. 2011. 
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potřebné, aby ji věřitel uplatnil přihláškou.128 Stejně také v případě manželů, pokud je 

na jednoho z nich prohlášeno insolvenční řízení, neboť postihuje majetkovou podstatu 

manželů. Pokud je v průběhu rozhodčího řízení na majetek dlužníka prohlášen konkurs, 

rozhodčí řízení se přerušuje.129 Do arbitrability lze také zařadit konflikty o negativní či 

pozitivní splnění určité povinnosti a určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není 

podle § 80 písm. b) a c) OSŘ Arbitrabilita konfliktu tedy bude dána i tehdy, když se 

jedná o zaplacení určité částky, žádost o vydání věci, vykonání, zdržení či strpění, 

uložení povinnosti prohlášení vůle nebo uložení povinnosti uzavřít smlouvu. Zajímavou 

oblastí pro rozhodčí řízení je oblast nemovitostí v případě určení neplatnosti 

smlouvy.130 Soudy obou stupňů odkazují pro případ posuzování arbitrability této 

určovací žaloby na ustanovení § 2 zákona č. 216/1994 Sb., v platném znění. Zákonem č. 

19/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, byla dále v části čtvrté, čl. 5 rozšířena 

arbitrabilita konfliktů, které je možno rozhodovat v rozhodčím řízení.131 

Největší oblastí je využívání rozhodčích smluv ve  spotřebitelských konfliktech. 

Česká republika je vázána evropskou legislativou, která pro tento případ vydala 

Směrnici 93/13/ ES a k tomu Doporučení  98/257/ES a 2001/310/ES. Směrnice 

93/13/ES byla zapracována do českého právního řádu v ustanovení § 52 a násl. ObčZ, 

zejména § 55 a 56. Spotřebitel má právo namítnout nepřiměřeně sjednané podmínky ve 

spotřebitelské smlouvě, a to v souladu s § 40a ObčZ. Musí však uvést konkrétní 

důvody. V této souvislosti se objevují různá rozhodnutí, která však nerespektují právní 

úpravu v České republice a dávají přednost úpravě uvedené v citované Směrnici, kde 

jsou jednotlivé důvody neplatnosti či nepřiměřenosti uvedeny pouze příkladmo. 

Z tohoto vyplývá, že při projednávání konfliktu v rozhodčím řízení je potřebné 

postupovat podle platných zákonů České republiky, neboť Směrnice nemá přímý účinek 

do platného práva České republiky a je především určena úpravě řešení přeshraničních 

                                                 
128 §173 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů. 
129 § 263 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů. 
130 Rozsudek Okresního soudu Praha-západ sp. zn. 5 C 132/2008 a rozsudek Krajského soudu v Praze sp. 

zn. 27 Co 356/2008. 
131 § 5 a 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  
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konfliktů. Pokud však byla inkorporována do našeho právního řádu a je povinností 

rozhodce rozhodnout podle platného práva, je potřebné námitky na neplatnost ujednání 

podložit také důkazy prokazujícími důvody opodstatněnosti této námitky.  

Arbitrabilita konfliktu se vztahuje, pokud není sjednáno jinak, také na práva 

z právních vztahů vznikající, jejich platnost a práva s těmito vztahy souvisejícími. 

Tímto jsou také vázáni právní nástupci smluvních stran, pokud není stanoveno jinak. 

Lze je rozdělit na nástupnictví jako universální právní sukcesi nebo singulární právní 

sukcesi.132 V případě vyhlášeného konkursu, kdy úpadce vystupoval jako věřitel, 

pokračuje v řízení místo úpadce insolvenční správce.133 Prof. Rozehnalová pak rozlišuje 

arbitrabilitu objektivní a subjektivní.134  

5.1.3 Rozhodčí smlouva 

Strany si mohou dohodnout rozhodčí smlouvou, že o majetkových konfliktech mezi 

nimi135 má rozhodovat jeden nebo více rozhodců ad hoc nebo stálý rozhodčí soud. 

Rozhodčí smlouvu lze sjednat ve formě dohody o rozhodci, rozhodčí doložky, nebo 

Všeobecného kompromisu. Rozhodčí smlouva musí být uzavřena písemně podle § 3 

ZRŘ, jinak je neplatná. Rozhodčí smlouvu lze také sjednat s odkazem na právní úpravu 

podle § 3 odst. 1 ZRŘ způsobem, který umožňuje určení obsahu a osob, které rozhodčí 

smlouvu sjednaly. Pokud však tuto smlouvu druhá strana nepodepíše a nenamítne při 

prvním úkonu ve věci, vyjma spotřebitelských sporů, podle § 15 odst. 2 ZRŘ nedostatek 

pravomoci zakládající se na neexistenci, neplatnosti či zániku rozhodčí smlouvy, stává 

se tato smlouva platným ujednáním. Pokud je však rozhodčí smlouva uvedena pouze 

v žalobě s cílem, aby se protistrana vyjádřila či nikoliv a z tohoto důvodu se pak 

posuzuje platnost či neplatnost ve smyslu § 15 odst. 2 ZRŘ, pak se jedná v případě 

nečinnosti adresáta o absolutní neplatnost oproti předešlému případu, kdy se jedná o 

neplatnost relativní.  

                                                 
132 Klein, B., Doleček, M. Rozhodčí řízení. Praha: ASPI, a.s., s. 15. 
133 § 264 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů.   
134 Rozehnalová, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku, 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer,2008, str.116. 
135 § 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších 

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

uvádí: ,,Jestliže rozhodčí smlouva neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc nebo 

konkrétního způsobu jeho stanovení, ale ohledně výběru rozhodce a pravidel řízení jen 

odkazuje na právnickou osobu, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na 

základě zákona, a odkazuje na tuto právnickou osobou stanovené statuty a řády, pak je 

tato smlouva neplatná podle § 39 ObčZ pro obcházení zákona.“  

S touto právní kvalifikací bylo v rozporu usnesení NS ČR ze dne 31. 7. 2008, sp. zn. 

32 Cdo 2282/2008, ze kterého vyplývá, že strany smlouvy si mohou platně dohodnout, 

že spory vzniklé z jejich smlouvy budou rozhodovány vybraným rozhodcem žalující 

stranou ze seznamu rozhodců vedeného soukromým subjektem, jenž není stálým 

rozhodčím soudem zřízeným ve smyslu § 13 zák. ZRŘ, a rozhodčí řízení bude probíhat 

podle pravidel vydaných takovýmto soukromým subjektem. 

Nejvyšší soud formuloval podmínky platně sjednaného obsahu rozhodčí smlouvy ve 

svém rozsudku.136 Oproti tomuto rozsudku zaujal jiný senát Nejvyššího soudu 137 názor 

zcela odlišný. Za tohoto stavu bylo řešení této otázky postoupeno velkému senátu 

občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, který ve své sjednocovací 

rozhodovací činnosti 138 zaujal toto stanovisko: ,,Pokud rozhodčí smlouva neobsahuje 

přímé určení rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení, ale v této souvislosti 

pouze odkazuje na ,,rozhodčí řád“ vydaný právnickou osobou, která není stálým 

rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, pak je taková rozhodčí smlouva 

neplatná podle § 39 ObčZ pro rozpor se zákonem.“ 

Zákon č. 19/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o 

výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, již vyřešil problematiku 

,,Rozhodčích center“139 a také zpřísnil dosavadní právní úpravu v tom, že ukládá soudu 

v případě podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu tento přezkoumat i bez návrhu 

žalovaného spotřebitele podle §31 písm. a) až d) a h) zákona č. 19/2012 Sb., Zákon, 

                                                 
136 Rozsudek Nejvyššího soudu pod sp. zn. 32 Cdo 2312/2007. Zveřejněno na www.nsoud.cz. 
137 Usnesení Nejvyššího soudu pod sp. zn. 32 Cdo 2282/2008. Zveřejněno na www.nsoud.cz. 
138Usnesení Nejvyššího soudu pod sp. zn. 31 Cdo 1945/2010. Zveřejněno na www.nsoud.cz. 
139 Lisse, L. Rozhodčí soud vs. Arbitrážní centrum. http://www.epravo.cz/top/clanky/rozhodci-soud-vs-

arbitrazni-centrum-69770.html. Stránky navštíveny 24. 11. 2012. 
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kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 

nálezů, ve znění pozdějších předpisů, také i pro případ, zda nejsou dány důvody pro 

odložení vykonatelnosti i bez návrhu žalovaného spotřebitele podle § 32 odst. 3 ZRŘ. 

Neplatnost rozhodčí smlouvy lze také napadnout u obecného soudu, který by byl 

jinak věcně a místně příslušný k projednání věci, formou určovací žaloby. Tuto žalobu 

lze podat, na rozdíl od námitky v případě sjednané rozhodčí smlouvy,140 kdykoli před 

zahájením rozhodčího řízení. V opačném případě, pokud by byla podána určovací 

žaloba na neplatnost rozhodčí smlouvy u soudu jednou ze stran a následně by byla 

podána druhou stranou žaloba na vydání rozhodčího nálezu, by rozhodce tuto situaci 

měl vyhodnotit tak, že rozhodčí řízení přeruší do pravomocného skončení věci před 

soudem a podle výsledku tohoto řízení usnesením rozhodne o tom, že mu není dána 

pravomoc věc rozhodnout, v opačném případě věc rozhodne. Obdobně by měl rozhodce 

postupovat i v případě podání trestního oznámení z důvodu podezření ze spáchání 

trestného činu šetřeného např. Policií ČR v souvislosti s probíhajícím rozhodčím 

řízením. 

Rozhodčí smlouva se nevztahuje jenom na smluvní vztah, pro který je uzavřena, ale 

také na vztahy s ní související.141  

Zákon č. 19/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o 

výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, v případě spotřebitelských 

konfliktů, ukládá rozhodčí smlouvu doplnit o informace, jejichž neuvedení znamená 

neplatnost rozhodčí smlouvy.  

Rozhodčí smlouva bude muset nadále obsahovat informace o: 

• rozhodci nebo o tom, že rozhoduje stálý rozhodčí soud, 

• způsobu zahájení a formě vedení rozhodčího řízení, 

• odměně rozhodce a předpokládané druhy nákladů, které mohou spotřebiteli 

v rozhodčím řízení vzniknout a o pravidlech pro jejich přiznávání, 

• místu konání rozhodčího řízení, 

                                                 
140 odst. 1 § 106 OSŘ. 
141 Mothejzíková, J. – Steiner, V a kol.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 

s přílohami. Komentář. 1. vydání. Praha, C. H. Beck 1996, str. 24. 
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• způsobu doručení rozhodčího nálezu spotřebiteli a o tom, že 

• vykonatelnosti. 

Ministerstvo spravedlnosti si však vyhradilo možnost stanovit prováděcím předpisem 

vzorovou rozhodčí smlouvu sjednávanou pro řešení konfliktů ze spotřebitelských 

smluv. 

Jako zásadní se také jeví forma rozhodčí smlouvy pro spotřebitelské konflikty, která 

musí být písemná, na samostatné listině a s podpisy smluvních stran. Nedodržení této 

formy je sankcionováno její neplatností. Za této situace však vyvstává otázka platnosti 

samostatně uzavřené rozhodčí smlouvy, neboť autor této práce se domnívá, že jednou 

z podstatných podmínek platnosti takto uzavřené rozhodčí smlouvy mělo být 

nepochybně poučení spotřebitele o možnosti odstoupení od takto samostatně uvedené 

rozhodčí smlouvy v zákonné 15 - ti denní lhůtě od jejího podpisu, bez udání důvodu a 

jakékoliv sankce. 

5.1.4 Rozhodčí orgán  

Rozhodci 

Rozhodcem v České republice může být pouze fyzická osoba, která splňuje zákonem 

stanovené podmínky. Tyto podmínky jsou vymezeny jak pozitivně, tak negativně. 

Pozitivními podmínkami jsou způsobilost k právním úkonům a zletilost.142 Negativní 

požadavek formulovaný zákonem,143 zákaz působit jako rozhodčí orgán či mediátor 

konfliktu. Stejně tak i tento zákaz platí pro státní zástupce144 a soudce Ústavního 

soudu.145 Vyjma rozhodce ad hoc, může působit v rozhodčím řízení pouze právnická 

osoba zřízená zákonem, nikoli na základě zákona. Rozhodnutí vydávaná touto 

právnickou osobou prostřednictvím rozhodců zapsaných v jejím seznamu jsou pak 

rozhodnutím tohoto soudu. Z toho vyplývá, že vydané rozhodčí nálezy jsou platné 

                                                 
142 § 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
143  § 80 odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů. 
144 § 24 odst. 2 písmeno e) zákona č. 14/2002 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.  
145 § 4 odst. 3 zákona č. 182/1993Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. 
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pouze tehdy, pokud je vydává rozhodce ad hoc nebo rozhodčí soudy zřízené zvláštním 

zákonem.146  

Cizinec může vykonávat funkci rozhodce pouze za podmínek, že splňuje podmínky 

státu, jehož příslušníkem je, přičemž tyto podmínky musí splňovat podmínky stanovené 

právním řádem České republiky. Funkci rozhodce nemůže vykonávat osoba, která byla 

pravomocně odsouzena za trestný čin a rozhodcem spotřebitelských konfliktů nemůže 

být osoba, která není zapsána v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem 

spravedlnosti České republiky. 

Co se týče určování rozhodce, je potřebné zmínit §7 odst. 1 ZRŘ,  který umožňuje 

zvolení si tzv. orgánu pro jmenování, což může být fyzická či právnická osoba, na které 

se sporné strany v rozhodčí smlouvě dohodnou, způsobem uvedeným ve 

sjednaných pravidlech podle § 19 odst. 4 ZRŘ. Určením rozhodce v rozhodčí smlouvě 

pak autor chápe uvedení konkrétní osoby rozhodce stranami. Jmenováním pak určení 

konkrétního rozhodce ad hoc k tomu ve smlouvě zvolenou osobou. Rozdíl vidí autor ve 

vůli stran určit si konkrétního rozhodce již při uzavírání smlouvy nebo tímto způsobem 

delegovat pravomoc na třetí osobu pro případ potřeby řešení konfliktu, která rozhodce 

jmenuje. 

Dále byla doplněna povinnost rozhodce ad hoc sdělit stranám při prvním úkonu ve 

věci, zda v posledních 3 letech rozhodoval konflikt ve věci, jehož účastníkem byla 

některá ze stran.147 

Byl také upraven sporný § 13 ZRŘ,148 který nově uvádí, že Stálé rozhodčí soudy 

mohou být zřízeny pouze jiným zákonem, nebo pokud jejich zřízení výslovně připouští 

jiný zákon a nikoliv jak bylo dříve uvedeno, na základě zákona. K tomu odkazuji na 

Usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu.149  

                                                 
146 Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR, Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, a.s. a 

Českomoravská komoditní burza Kladno. 
147 § 8 odst. 3 zákona č. 19/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o 

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

149 Usnesení Nejvyššího soudu pod sp. zn. 31 Cdo 1945/2010 ze dne 11. 5. 2011. 
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Stálé rozhodčí soudy 

Stálý rozhodčí soud může být nově zřízen pouze zákonem nebo jeho zřízení jiný 

zákon výslovně připouští. Takto zřízené rozhodčí soudy vydávají své statuty a řády, 

které musí uveřejnit pro jejich platnost v Obchodním věstníku. Na rozdíl od rozhodců 

ad hoc jsou vydaná rozhodnutí rozhodnutími tohoto soudu. Stálý rozhodčí soud je 

soukromou právnickou osobou. V České republice působí tyto stálé rozhodčí soudy: 

• Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky, 

• Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno a  

• Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů a.s. 

5.1.5 Rozhodčí činnost 

Rozhodčí řízení se zahajuje podáním (doručením) žaloby rozhodčímu orgánu ad hoc, 

popřípadě stálému rozhodčímu soudu dnem, kdy tato žaloba došla v souladu s § 5 odst. 

2 a §14 odst. 3 ZRŘ. Tento procesní úkon pro strany vázané rozhodčí smlouvou, 

znamená den zahájení rozhodčího řízení se všemi právy a povinnostmi z toho 

vyplývajícími. Po přijetí žaloby rozhodčí orgán ad hoc, nebo stálý rozhodčí soud 

zkoumá, zda je konflikt arbitrabilní150 a zda je dána rozhodci pravomoc pro řešení 

tohoto konfliktu. V této souvislosti může nastat také situace, kdy soudní řízení bylo 

zahájeno před zahájením řízení rozhodčího podle § 106 odst. 1 OSŘ. Soud řízení zastaví 

k námitce žalované strany, že věc má být projednána před rozhodcem, byla vznesena do 

prvního jednání ve věci. Tím však není míněno neodůvodněné podání odporu.151 Strany 

také mohou soudu společně sdělit, že na rozhodčí doložce již netrvají. V tomto případě 

příslušný soud pokračuje v řízení a věc rozhodne. 

Prof. Rozehnalová rozeznává čtyři na sebe navazující základní stadia rozhodčího 

řízení:  

                                                 
150 § 2 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
151 Usnesení Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 32 Cdo 34/2010 ze dne 30. 8. 2011. 
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• zahájení řízení, 

• přípravu a projednání konfliktu, 

• jednání ve věci samé a 

• ukončení řízení. 

Řízení před Soudním dvorem má dvě stadia: 

• předběžné řízení, ve kterém se provádí veškeré úkony spojené se zahájením 

řízení před projednáním konfliktu a 

• rozhodčí řízení probíhající na základě stanovených podmínek s vydáním 

konečného rozhodnutí. 

Jak již bylo shora uvedeno, rozhodčí řízení se zahajuje podáním žaloby rozhodčímu 

orgánu ad hoc nebo stálému rozhodčímu soudu. Podaná žaloba musí splňovat obecné 

náležitosti požadované občanským soudním řádem152 nebo příslušného stálého 

rozhodčího soudu.  

Pokud žaloba na vydání rozhodčího nálezu nesplňuje výše uvedené požadavky, 

rozhodčí orgán usnesením vyzve žalujícího k opravě podané žaloby, přičemž ho poučí 

obecným způsobem, jaké náležitosti má opravit a stanoví mu lhůtu na její opravu. 

Pokud žalující ve stanovené lhůtě vady neodstraní, určený rozhodčí orgán žalobu 

odmítne. V této souvislosti se v poslední době diskutuje otázka poučovací povinnosti ve 

smyslu § 118a OSŘ.153  

Jestliže žaloba obsahuje všechny náležitosti, pokračuje určený rozhodčí orgán ad hoc 

nebo stálý rozhodčí soud v řízení a vyzve usnesením žalovanou stranu, aby se 

k přiložené žalobě ve stanovené lhůtě vyjádřila. Pokud se žalovaná strana ve stanovené 

lhůtě nevyjádří, určený rozhodčí orgán ad hoc nebo stálý rozhodčí soud pokračuje 

v řízení a věc rozhodne.  

Zákon č. 19/2012 Sb., kterým se mění ZRŘ požaduje oproti neplatnosti sjednané 

rozhodčí doložky pro spotřebitelské spory, aby rozhodčí doložka byla sjednána na 

                                                 
152 § 42 odst. 4 a § 79 OSŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
153 Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 3227/2007, Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 

1528/2005, 23 Cdo 3749/2008.  
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zvláštním listě, aby obsahovala zákonem stanovené náležitosti a byla podepsána oběma 

stranami. Pokud ujednání obsahuje Všeobecná pravidla rozhodčího řízení, musí být ke 

smlouvě písemně přiložena. Toto ustanovení platí i pro konflikty z podnikatelské 

činnosti. Nově také není připuštěna ve spotřebitelských sporech možnost pověření 

rozhodčího orgánu, aby rozhodoval podle zásad spravedlnosti. Je povinen rozhodovat 

podle platného práva, ne ve zjevném rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem. 

Vzhledem k charakteru rozhodčího řízení, jsou účinky podané žaloby stejné jako 

v případě podané žaloby u soudu. 

V rozhodčím řízení je zcela zásadní otázka doručování písemností stranám. Jedná se 

např. o usnesení, kterým se strany vyzývají k odstranění vad podání, k uhrazení nákladů 

rozhodčího řízení, k vyjádření o žalobě, k vyjádření o replice či duplice žalující či 

žalované strany, ustanovení soudního znalce nebo k přerušení či zastavení řízení. V této 

otázce bylo judikováno Nejvyšším soudem pod sp. zn. 20 Cdo 1612/2006, že rozhodčí 

řízení končí vydáním rozhodnutí. Toto rozhodnutí je pak povinností rozhodčího orgánu 

doručovat striktně podle občanského soudního řádu, nikoliv přiměřeně. Z toho vyplývá, 

že doručování v průběhu rozhodčího řízení, tedy až do vydání konečného rozhodnutí, je 

v dispozici stran a rozhodce.  

Doručování písemností se tedy provádí podle § 45 a násl. OSŘ Předně je třeba uvést, 

že soud doručuje podle § 45 odst. 1, 2 OSŘ. Ze zákona jsou povinny mít datovou 

schránku orgány veřejné moci, dále advokáti, notáři, insolvenční správci. Je tedy 

povinností soudu předem zjistit, zda je adresát veden v registru adresátů datové 

schránky. Pokud ano, soud doručuje do této datové schránky. Jiná je situace u rozhodců 

ad hoc, kterým k 1. 10. 2012 ze zákona povinnost zřídit si datovou schránku nevznikla. 

Za této situace je tedy bez dalšího, že na doručování písemností v rozhodčím řízení 

nelze použít striktně § 45 odst. 2 OSŘ, ale přiměřeně. Především je tedy nutno 

doručovat fyzickým osobám na adresu trvalého pobytu uvedenou v občanském průkazu 

/zákonnou/, popřípadě na adresu uvedenou jako doručovací /povinnou/. Pokud není 

žádná adresa, je nutno tuto vyhledat v CEO jako zákonnou nebo doručovat na zákonnou 

adresu podnikatele uvedenou rejstříkem. S doručováním také souvisí možnost zrušení 
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rozhodčího nálezu podle § 31 písm. e) zákona154, pokud se prokáže, že písemnost 

nebyla doručená řádně. 

Jedná se zejména o tyto případy: 

a) žalované straně se doručuje na adresu trvalého pobytu nebo adresu pro doručení 

a tato osoba se na uvedené adrese nezdržuje a nemá schránku a nebylo 

doručováno podle CEO155, 

b) adresát je ve výkonu trestu nebo 

c) adresát zemřel. 

Ad a) Pokud je doručováno žalované straně na adresu trvalého pobytu podle 

občanského průkazu uvedenou ve smlouvě, na jejímž základě je podána žaloba nebo je 

v této smlouvě následně uvedena adresa pro doručování a adresát si tuto písemnost 

doručovanou do vlastních rukou v souladu s § 49 odst. 4 OSŘ nepřevezme, uloží se u 

doručujícího orgánu ve lhůtě 10 dnů, přičemž poslední den této lhůty, pokud se nejedná 

o sobotu nebo neděli či svátek, je dnem doručení. Pokud má adresát označenou 

schránku, vloží mu doručovatel tuto písemnost po uplynutí této 10 denní lhůty do 

schránky.  

Pokud adresát nemá označenou schránku, vrací doručující orgán tuto písemnost zpět 

odesílateli, který je povinen přiměřeně použít občanský soudní řád, tedy vyvěsit 

oznámení o nedoručení této písemnosti na úřední desce a vyznačit právní moc na této 

písemnosti 10. dnem po jejím vyvěšení, pokud se nejedná o pracovní den, tak první 

nejbližší pracovní den. 

S ohledem na uvedené, požadují některé soudy, aby rozhodčí orgány v případě 

nedoručení písemnosti tuto opětovně zasílaly na adresu podle Centrální evidence 

obyvatel, a pro případ, že se tato písemnost nedoručí ani na tuto adresu, požadují 

vyvěšení na úřední desce. Soudy poté požadují podle položky sazebníku 26 po novele 

zákona o soudních poplatcích, poplatek za provedení každého tohoto úkonu ve výši 

2.000 Kč, oproti nevyhovění této žádosti.  

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

předpisů. 
155 § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů. 
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Oba požadavky soudů je potřebné odmítnout jako neopodstatněné zejména proto, že 

zde existuje již citované rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 20 Cdo 1592/2006, že 

rozhodčí řízení končí již vydáním rozhodčího nálezu. Rozhodnutí se tedy doručuje již 

mimo toto řízení a tento úkon tedy není úkonem rozhodčího orgánu v rozhodčím řízení, 

na který by se vztahoval sazebník poplatků pod položkou 26. K povinnosti rozhodce 

zjišťovat adresu pro doručování podle CEO pak autor poznamenává, že zákon předvídá 

adresu pro doručování uvedenou v písemnostech, které jsou předkládané v řízení, jako 

povinně sdělená adresa před rozhodcem, neboť rozhodčí doložka se vztahuje na 

smlouvu hlavní, tudíž není povinnost tuto adresu dále zjišťovat podle CEO, a to ani 

v případě, že písemnost na doručovací adresu není doručena z důvodu, že je adresát 

písemnosti na uvedené adrese neznámý.156 Tato povinnost by se jevila jako účelná 

v případě, že ve smlouvě hlavní by tato povinná adresa nebyla uvedena vůbec nebo by 

nebyla adresa stvrzena podpisem žalované strany, poté by bylo zřejmě nutno zjišťovat 

adresu zákonnou. 

Ad b) Pokud žalovaná strana uvede adresu pro doručování podle občanského 

průkazu nebo jinou adresu jako doručovací a během této doby je fyzická osoba ve 

výkonu trestu, doručuje se této osobě podle § 46b písm. c) OSŘ, tedy na adresu věznice, 

pokud se o tom rozhodčí orgán ad hoc dozví. Tuto skutečnost by však měla žalovaná 

strana sdělit nebo si zajistit u poskytovatele poštovních služeb přeposílání na adresu 

věznice, ve které vykonává trest odnětí svobody. Adresa věznice se pak považuje za 

adresu zákonnou. 

Ad c) Jestliže adresát zemřel, vrátí doručující orgán písemnost se zprávou odesílateli. 

V tomto případě se jedná o překážku postupu řízení157 a určený či jmenovaný rozhodce 

usnesením řízení vůči této osobě na návrh žalující strany zastaví nebo se může dotázat 

notáře jako soudního komisaře na okruh dědiců a ty pak obeslat. 

Zákonem č. 19/2012 Sb., kterým se mění ZRŘ byla § 23 provedena změna ukončení 

rozhodčího řízení, které nově končí doručením rozhodnutí a také byl upraven i způsob 

doručování v § 3 odst. 5 písm. e) citovaného zákona.  

                                                 
156 § 46a odst. 3 OSŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
157 § 107 odst. 5 OSŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
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Rozhodčí řízení probíhá podle sjednaných podmínek. Těmito podmínkami jsou pak 

rozhodčí orgán a strany vázány. Jedná se o způsob, místo a formu jednání, náklady 

řízení, postup při doručování apod.158 

Skutkový stav se zjišťuje podle předložených listinných tvrzení a důkazů žalující 

stranou předložených současně s podanou žalobou. Žalovaná strana, je vyzvána, aby se 

vyjádřila k podané žalobě ve stanovené lhůtě k rukám rozhodčího orgánu. Pokud se 

vyjádří k právní stránce věci nebo podá jiné námitky a tyto doloží důkazy, určený 

rozhodčí orgán vyzve následně duplikou žalující stranu, aby se k tomuto vyjádřila.  

Pokud se nevyjádří a je prokázáno řádné doručení, nebo žalovaná strana uzná svůj 

závazek, pokračuje určený rozhodčí orgán v řízení a věc rozhodne. Všechna tvrzení a 

předložené důkazy posoudí ve vzájemné souvislosti nebo vyzve strany usnesením ke 

splnění potřebných úkonů pro vydání rozhodnutí. 

Před vydáním rozhodnutí ve věci rozhodčí orgán zkoumá opětovně podmínky pro 

vydání rozhodnutí, zejména arbitrovatelnost konfliktu, oprávněnost konflikt 

rozhodnout, vyhlášení konkursu, úhradu nákladů řízení. Pokud jsou splněny všechny 

zákonem stanovené podmínky, může vydat rozhodčí orgán rozhodnutí. Forma 

rozhodnutí je nejčastěji rozhodčí nález a usnesení, které se vydává v případech, kde se 

nevydává rozhodčí nález. 

Rozhodnutí obsahuje v záhlaví jméno a příjmení rozhodčího orgánu, jeho sídlo 

s uvedením PSČ, nově pak, dle názoru autora v případě spotřebitelských konfliktů č. 

reg. MSpr.159  

                                                 
158 § 3 odst. 5 zákona č. 19/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o 

výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. 
159 § 157 odst. 1 OSŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
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5.1.6 Rozhodnutí 

Rozhodnutí obsahuje záhlaví, předmět řízení, výrokovou část, odůvodnění a poučení. 

Odůvodnění musí být přesvědčivé, opřené o tvrzení a důkazy obou stran, ze kterých 

pak vyplývá zjištění skutkového stavu věci a její stručné právní posouzení. 

Usnesení vydává rozhodčí orgán v případě, že jsou splněny procesní předpoklady pro 

jeho vydání, a to zejména v případě odmítnutí žaloby, přerušení řízení, částečného 

zpětvzetí, jeho zastavení, opravy záhlaví nebo výroku rozhodnutí. Usnesení o odmítnutí 

žaloby se zpravidla vydává v případě, kdy žalující strana neodstraní vady podané žaloby 

a obsah brání dalšímu projednání  nebo je se žalovanou stranou před podáním žaloby na 

vydání rozhodčího nálezu zahájeno insolvenční řízení. Usnesení o zastavení nebo 

částečné zastavení řízení se použije v případě nezaplacení nákladů řízení, že žalovaná 

strana zemřela, vzala částečně žalobu zpět nebo podle sdělení žalující uhradila svůj dluh 

včetně příslušenství. Usnesení o přerušení řízení se využívá v případě, že je zahájeno o 

věci samé trestní řízení nebo v případě, že je na žalovanou stranu prohlášen konkurs. 

K tomu autor poznamenává, že rozhodčí orgán je povinen vyznačit do spisu právní 

moc rozhodnutí a toto rozhodnutí uložit spolu se všemi písemnostmi prokazujícími 

průběh rozhodčího řízení u okresního soudu, v jehož obvodu byl rozhodčí nález 

vydán.160 Poslední povinností pak zůstává vyznačení vykonatelnosti rozhodnutí 

stranám, které o to požádají. Tímto úkonem tedy fakticky končí povinnosti rozhodčího 

orgánu v proběhlém rozhodčím řízení. Právě vyznačení právní moci na Rozhodčím 

nálezu, kterým se řízení končí, způsobuje značné problémy při následném provedení 

výkonu tohoto rozhodnutí, zejména proto, že exekuční soudy před nařízením provedení 

výkonu rozhodnutí přezkoumávají správnost doručení rozhodnutí, přičemž se řídí 

bezvýhradně občanský soudní řád.161 Pokud není tento požadavek splněn přesně podle 

občanského soudního řádu, návrh na nařízení exekuce zamítají. K tomu lze uvést, že 

zamítavé stanovisko dávají, aniž by se zabývali § 275 odst. 3 OSŘ., ve znění § 274 

                                                 
160 § 29 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
161 § 275 odst. 2 OSŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
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OSŘ. Tento postup ze strany soudu lze považovat přinejmenším za sporný také 

vzhledem k § 118a odst. 2 OSŘ. 

5.1.7 Užití občanského soudního řádu 

Pokud zákon nestanoví jinak, použijí se na řízení před rozhodcem ustanovení 

občanského soudního řádu přiměřeně, tedy podle obecných principů a základních zásad, 

nikoliv doslovně. 

5.1.8 Zrušení rozhodčího nálezu soudem a odklad výkonu tohoto rozhodnutí 

Předně je potřebné uvést, a to opakovaně i s ohledem na název této práce, že se jedná 

o mimosoudní řešení konfliktu soukromou osobou, nikoliv státním orgánem, a to i 

v případě stálých rozhodčích soudů zřízených zákonem. Rozhodčí řízení nikdy nebylo a 

ani nemůže být alternativním způsobem řešení majetkových konfliktů ve vztahu k řízení 

soudnímu. Soud má v rozhodčím řízení úlohu pomocnou, ale zejména kontrolní, která je 

zakotvena v § 31 ZRŘ. K tomu uvádí prof. Rozehnalová, že institut obrany základních 

ústavních práv na poskytnutí soudní ochrany předpokládá i Evropská úmluva o ochraně 

lidských práv a svobod v čl. 6 odst. 1.162 Jednotlivé důvody pro zrušení rozhodčího 

nálezu soudem jsou taxativně zákonem vyjmenovány. Jedná se o případ, že rozhodčí 

nález: 

a) byl vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu, 

b) rozhodčí smlouva je z jiných důvodů neplatná nebo byla zrušena nebo se na 

danou věc nevztahuje, 

c) ve věci se zúčastnil rozhodce, který nebyl ani podle rozhodčí smlouvy, ani jinak 

povolán k rozhodování, nebo neměl způsobilost být rozhodcem, 

d) rozhodčí nález nebyl usnesen většinou rozhodců, 

e) straně nebyla poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat, 

f) rozhodčí nález odsuzuje stranu k plnění, které nebylo oprávněným žádáno, nebo 

k plnění podle tuzemského práva nemožnému, či nedovolenému, 

                                                 
162 Rozehnalová, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2 vyd. Praha: 

ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 298. 
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g) rozhodce nebo stálý rozhodčí soud rozhodoval spor ze spotřebitelské smlouvy 

v rozporu s právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele nebo ve 

zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, 

h) rozhodčí smlouva týkající se konfliktů ze spotřebitelských smluv neobsahuje 

informace požadované v § 3 odst. 5 ZRŘ, popřípadě tyto informace jsou 

záměrně nebo v nezanedbatelném rozsahu neúplné, nepřesné nebo nepravdivé 

nebo 

i) zjistí se, že jsou dány důvody, pro které lze v občanském soudním řízení žádat o 

obnovu řízení podle § 228 odst. 1 písmeno a) a b) OSŘ. 

Ad a) Jedná se o jeden ze základních požadavků rozhodčího řízení, a to je 

arbitrabilita konfliktu. Tuto je povinen zkoumat po doručení žaloby určený nebo 

jmenovaný rozhodčí orgán. Z takto vymezené arbitrability jsou vyloučeny dle § 2 odst. 

1 a 2 ZRŘ konflikty související s výkonem rozhodnutí, incidenční konflikty a tam, kde 

nelze uzavřít smír dle § 99 OSŘ. Vyloučeny jsou také konflikty, u kterých bylo již 

zahájeno insolvenční řízení, zejména pro případ, kdy bylo vyhlášeno proti jednomu 

z manželů, kteří mají společné jmění. Tuto arbitrabilitu je povinen určený nebo 

jmenovaný rozhodčí orgán zkoumat až do doručení rozhodnutí163. Pokud bylo 

insolvenční řízení zahájeno až v průběhu rozhodčího řízení, určený nebo jmenovaný 

rozhodčí orgán toto řízení dokončí podle zákona.164 V případě insolvenčního řízení 

rozhodčí smlouvy zůstávají v platnosti a právo podávat žaloby v tomto případě přechází 

na insolvenčního správce.165 K tomu je dále potřebné poznamenat, že insolvenční 

správce může vykonatelnou pohledávku popřít a zahájit u insolvenčního soudu řízení, 

ve kterém může uplatnit pouze důvody, které nebyly uplatněny v řízení o vydání 

předcházejícího vykonatelného rozhodnutí příslušným orgánem.166 

                                                 
163 Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. Vydání. Praha: 

C.H. Beck, 2004, 121 s. 
164Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. 
165Rozhodnutí Nejvyššího soudu pod sp. zn. 29 Odo 1051/2004 uveřejněné na www. nsoud.cz/judikatura. 

Stránky navštíveny dne 28. 10. 2012. 
166 § 199 odst. 1až 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 
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Ad b) Tyto důvody jsou uváděny při návrhu na zrušení rozhodčího nálezu v případě 

rozporu se Směrnicí 93/13/EU, ve které jsou uvedeny příkladmo důvody nepřiměřených 

podmínek ze spotřebitelských konfliktů. Touto Směrnicí však nejsou státy vázány. 

Jedná se pouze o formu doporučení, které mají členské státy přiměřeným způsobem 

zapracovat do svých právních řádů. Česká republika tak učinila úpravou občanského 

zákoníku v hlavě páté pod § 52 a násl. ObčZ, přičemž neplatnost spotřebitelské smlouvy 

podmínila v § 55 odst. 2 dovoláním se její neplatnosti ve spojení s § 40a ObčZ. Návrh 

na zrušení rozhodčího nálezu musí obsahovat vylíčení rozhodujících skutečností tak, 

aby z nich byl zřejmý skutek nebo skutkový stav, na jehož základě spotřebitel uplatňuje 

zrušení rozhodnutí, a to v rozsahu, který umožňuje jeho jednoznačnou individualizaci 

s jiným skutkem. Každá strana má povinnost prokázat svá tvrzení, má tedy povinnost 

tvrzení a povinnost důkazní. 

Snahy některých českých soudů však směřují ke zrušení rozhodčích nálezů právě 

z důvodů nepřiměřených podmínek odvolávající se na Směrnici 93/13/EU, jak například 

judikoval Evropský soudní důr v případech Móvi v. Mostaza a Austurcom v. Noguiera. 

V obou případech se však jednalo o konkrétní nepřiměřené podmínky (cestování do 

místa rozhodčího řízení s velkými náklady). Pouhé uvedení důvodu pro zrušení 

rozhodčího nálezu s odkazem na tyto případy je nesprávným právním posouzením věci, 

neboť tato tvrzení musí být podložena důkazy o tom, čím byl spotřebitel konkrétně 

poškozen. Jen z obecně uplatňovaných námitek spotřebitele nelze bez konkrétních 

důkazů zhodnotit, že podmínky byly uzavřeny jako nepřiměřené. Rušení rozhodčích 

nálezů, které jsou odůvodněny opisem důvodů nepřiměřených podmínek ve formě 

nekalých, klamavých a agresivních obchodních praktik, jak jsou uvedeny v zákonech167 

bez toho, aby byly konkrétně prokázány je dle názoru autora této práce v rozporu 

s platným českým právním řádem i Směrnicí 93/13/ES.  

Ad c) V případě spotřebitelského konfliktu může podat námitku nedostatku 

pravomoci spotřebitel až v případě podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu podle § 

31 písm. c) ZRŘ. Pokud byl vybrán rozhodčí orgán způsobem, který zákon 

nepředpokládá, jedná se o důvod namítnutí neplatnosti rozhodnutí. Jedná se zejména o 

                                                 
167 Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/1992 

Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.  
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případy, kdy byl vybrán rozhodčí orgán ze seznamu rozhodců vedených právnickou 

osobou, která nebyla zřízena zákonem, ale na základě zákona.168 

Ad d) Pokud se rozhodčí orgán skládá z lichého počtu rozhodců ad hoc a rozhodnutí 

není stvrzeno většinou rozhodců, může dotčená strana podat návrh na jeho zrušení. 

Ad e) Jedná se o jeden z nejvíce namítaných důvodů neplatností při podání návrhu na 

zrušení rozhodčího nálezu. Předně je tady doručování podle ZRŘ před novelou 

zákonem č. 19/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o 

výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 4. 2012. 

Tento rozdíl je způsobený dřívějším ukončením rozhodčího řízení - vydáním 

rozhodnutí, po novele - doručením rozhodnutí. V této souvislosti vystávají další otázky, 

jakým způsobem budou postupovat soudy při nařizování výkonu rozhodnutí, co tedy 

budou považovat za přiměřené použití občanského soudního řádu v případě doručování 

písemností v rozhodčím řízení zákonem č. 19/2012 Sb., kterým se mění ZRŘ. 

Dalším problémem rozhodčího řízení, který se v současné době diskutuje, je námitka 

z pohledu § 118a OSŘ. 169 Autor této práce se přiklání k názoru, že poučovací povinnost 

lze v rozhodčím řízení akceptovat zejména ve spotřebitelských konfliktech, přestože 

tuto povinnost neuvádějí žádné zahraniční úpravy.  

Ad f) Prvním (ultra petitum) je důvod, kdy výrok rozhodčího nálezu překročí v řízení 

uplatněný nárok jedné ze stran.170 Druhým důvodem je, že výrokem byla uložena 

povinnost k plnění podle práva České republiky nemožnému nebo nedovolenému. 

V tomto případě se jedná o předmět řízení, který je vyloučen z právního styku.171 

Ad g) Jedná se o důvod pro zrušení rozhodnutí, který byl doplněn novelou do § 31. 

ZRŘ. Jde o případ vztažený pouze na spotřebitele a ukládá rozhodčímu orgánu věc 

rozhodnout v souladu se zákony na ochranu spotřebitele, v souladu s dobrými mravy a 

                                                 
168 Usnesení Nejvyššího soudu pod sp. zn. 31 Cdo 1945/2010 uveřejněné na www. nsoud.cz/judikatura. 

Stránky navštíveny dne 28. 10. 2012. 
169 169 § 118a OSŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
170 Klein B., Doleček, M. Rozhodčí řízení. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 139. 
171 Usnesení Nejvyššího soudu pod sp. zn. 33 Cdo 2675/2007 uveřejněné na www. nsoud.cz/judikatura 

Stránky navštíveny dne 3. 11. 2012. 
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veřejným pořádkem. Do účinnosti zákona č. 19/2012 Sb., kterým se mění ZRŘ nebylo 

možno z tohoto důvodu rozhodčí nález zrušit.172 Byla tedy zavedena povinnost soudu 

věcně přezkoumat rozhodnutí rozhodce, které by odporovalo právním předpisům na 

ochranu spotřebitele, pro zjevný rozpor s dobrými mravy a pro rozpor s veřejným 

pořádkem. Autor této práce zastává stanovisko, že toto ustanovení přinese v blízké 

budoucnosti řadu problémů neboť rozhodovat podle zásady dobrých mravů je pojem 

velmi široký a každý soudce může mít jiný názor. Mluvím o tom zejména proto, že tato 

otázka velmi úzce souvisí s přiznáváním výše úroků z prodlení a výše smluvní pokuty. 

Za lichvu považuje ustálená judikatura Nejvyššího soudu úrok ve výši cca 70% p. a.  a 

vyšší.173 Pokud bude tedy rozhodce přiznávat smluvní úrok, neměl by přestoupit tuto 

výši. K tomu uvádím naprostý protiklad platného zákona,174 kdy pro nejběžněji 

používaný automobil s objemem válců motoru do 1850 cm3 byla denní sazba z prodlení 

stanovena na 50 Kč oproti výši zákonného pojištění. Problémem je také současná právní 

úprava, kdy není možné smluvní pokutu ve spotřebitelských konfliktech moderovat, ale 

přiznat nebo nepřiznat. Pokud tedy výši smluvních úroků či pokuty přiznáte podle 

návrhu je poškozen spotřebitel, pokud ji nepřiznáte vůbec, poškodíte věřitele. Další 

otázkou je výše úroků či smluvní pokuty u podnikatelů. Tady by se na rozdíl od 

dobrých mravů měly použít zásady poctivého obchodního styku, také existuje 

moderační právo. Ale ustálená judikatura Nejvyšší soud setrvává na názoru, že mezi 

podnikateli je únosná výše smluvních úroků či smluvní pokuty 0,5% denně z dlužné 

částky. Vynásobím-li to příslušným počtem dnů v roce, vychází mi smluvní úrok ve 

výši 180% p. a. Pokud je shora uvedeno, že lichvou se rozumí úrok vyšší než 70% p. a., 

je úrok přiznaný ve výši 0,5% denně lichvou mezi podnikateli. V této souvislosti autor 

poznamenává, že do vlády je připraven k projednání zákon o lichvě. K věcnému 

přezkumu bych chtěl ještě dodat, že určený rozhodce je vázán návrhem a smlouvou 

                                                 
172 Usnesení Nejvyššího soudu pod sp. zn. 33 Cdo 2675/2007 uveřejněné na www. nsoud.cz/judikatura. 

Stránky navštíveny dne 3. 11. 2012. 
173 Rozhodnutí Nejvyššího soudu pod sp. zn. 5 Tdo 1282/2004 uveřejněné na www. nsoud.cz/judikatura. 

Stránky navštíveny dne 3. 11. 2012. 
174 Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla), § 24c odst. 2. 
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mezi stranami. Věcný přezkum vidím jako reálný důsledek posledního vývoje 

v rozhodčím řízení. Je možná škoda, že pro tyto případy nebyl zvolen švýcarský 

postup,175 který umožňuje soudům rozhodujícím o přezkumu, tento rozhodčí nález 

opravit nebo doplnit a ponechat v platnosti nebo uložit rozhodci provést opravu podle 

jeho právního názoru. Pokud rozhodce takto neučiní ve stanovené lhůtě, rozhodčí nález 

soud zruší. Tento postup není tak formalistický a plně respektuje oprávněná očekávání 

stran, oproti pouze formálnímu zrušení rozhodčího nálezu. 

Ad h) Druhým doplňujícím důvodem vloženým novelou § 31 ZRŘ, je neuvedení 

informací požadovaných zákonem nebo jejich zásadní neúplnost, nepřesnost nebo 

nepravdivost, a  

Ad i) zjistí se, že jsou dány důvody, pro které lze v občanském soudním řízení žádat 

o obnovu řízení, tedy pokud účastník nemohl bez své viny tyto skutečnosti, rozhodnutí 

nebo důkazy použít v předcházejícím rozhodčím řízení nebo pokud v předcházejícím 

rozhodčím řízení nebylo možno tyto důkazy provést za předpokladu, že účastník může 

dosáhnout příznivější výsledek ve věci.  

Dále je třeba uvést, že návrh na zrušení rozhodčího nálezu nemůže sloužit jako 

opravný prostředek proti rozhodčímu nálezu.176 Návrh musí být podán ve lhůtě do 3 

měsíců od doručení věcně a místně příslušnému soudu a musí splňovat zákonem 

stanovené náležitosti. Podání návrhu nemá na vykonatelnost rozhodčího nálezu 

odkladný účinek. Pokud však povinný požádá, může soud vykonatelnost odložit ze 

dvou důvodů: 

a) jestliže by povinnému neprodleným výkonem hrozila závažná újma a 

b) jestliže je možné z návrhu na zrušení rozhodčího nálezu usuzovat, že je 

důvodný. 

                                                 
175  Lisse, L. a kol. Euronovela zákona o rozhodčím řízení s judikaturou, Praha: Ústav práva a právní 

vědy, o.p.s. 2012, str. 101 a násl. 
176 Usnesení Nejvyššího soudu pod sp. zn. 32 Cdo 3953/2009 uveřejněné na www. nsoud.cz/judikatura. 

Stránky navštíveny dne 3. 11. 2012. 
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Soud návrh na zrušení rozhodčího nálezu zamítne, pokud se důvody týkají § 31 

písm. b) a c) ZRŘ pokud strana tyto neuplatnila nejpozději při prvním jednání ve věci. 

To však neplatí pro spotřebitelské konflikty. 

Zásadně jiná situace ve spotřebitelských konfliktech nastává novelou zákona o 

rozhodčím řízení,177 která zavádí povinnost soudů zkoumat při podání, zda nejsou 

splněny podmínky pro jeho zrušení uvedené v § 31 písm. a až d nebo h).178 Také soud 

z úřední povinnosti provádí ,,věcný přezkum,“ zda nejsou dány důvody pro odložení 

vykonatelnosti, aniž by to spotřebitel požadoval ve lhůtě 7 dnů od podání návrhu, 

přičemž po tuto dobu nelze rozhodčí nález vykonat. K tomu uvádějí Mgr. Matějovský, 

Mgr. Tomšej a Mgr. Linceová,179 že takováto úprava spotřebitelských konfliktů byla 

provedena z důvodu požadavku Evropské unie a také z důvodů neuspokojivé situace 

řešení těchto konfliktů v České republice, která byla dlouhodobě kritizována. Zákon č. 

19/2012 Sb., kterým se mění ZRŘ zejména přinesl rozšíření důvodů pro zrušení 

rozhodčího nálezu o případ, kdy rozhodce spotřebitelský konflikt rozhodl v rozporu s 

právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele nebo ve zjevném rozporu 

s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem. Druhým důvodem pro zrušení rozhodčího 

nálezu je situace, kdy rozhodce neuvede zákonem požadované informace,180 popřípadě 

je záměrně nebo v nezanedbatelném rozsahu uvede neúplně. Pro spotřebitelské 

konflikty také neplatí ustanovení § 33 ZRŘ. 

Pokud soud zruší rozhodčí nález z důvodů uvedených v § 31 písm. a), b), g) nebo h) 

ZRŘ, pokračuje k návrhu jedné ze stran soud v řízení a věc rozhodne. V ostatních 

případech, vyjma písmena a) a b), zůstává rozhodčí smlouva v platnosti. Pokud soud 

zruší rozhodčí nález vydaný ve spotřebitelském konfliktu, tedy z důvodů uvedených v § 

31 písm. a), b), g) a h)  ZRŘ, je povinností soudu poslat ministerstvu spravedlnosti 

                                                 
177 Zákon č. 19/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 

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

předpisů. 
179 Lisse, L a kol.: Euronovela zákona o rozhodčím řízení s judikaturou, Praha: Ústav práva a právní 

vědy, o.p.s. 2012, str. 199 a násl. 
180 § 3 odst. 5. zákona č. 19/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o 

výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. 
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stejnopis vydaného pravomocného rozhodnutí rozhodce zapsaného do seznamu 

ministerstva spravedlnosti. 

5.1.9 Zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí soudem 

V § 35 odst. 1 ZRŘ se lhůta uvedená v § 32 odst. 1 ZRŘ, zrušuje a je možno tedy 

podat návrh na zastavení již nařízeného výkonu rozhodnutí bez této lhůty také podle § 

268 OSŘ a také v případě, že: 

a) rozhodčí nález je stižen některou vadou uvedenou § 31 písm. a), d) nebo f) ZRŘ. 

b) jsou důvody pro zrušení rozhodčího nálezu vydaného ze sporu ze spotřebitelské 

smlouvy podle § 31 písm. a až f) a h) ZRŘ nebo pokud jsou dány důvody podle 

§ 31 písm. g) ZRŘ a rozhodčí nález neobsahuje poučení o právu podat návrh na 

jeho zrušení soudu, 

c) strana, která musí mít zákonného zástupce, nebyla v řízení takovým zástupcem 

zastoupena a její jednání nebylo ani dodatečně schváleno,  

d) ten, kdo vystupoval v rozhodčím řízení jménem strany nebo jejího zákonného 

zástupce, nebyl k tomu zmocněn a jeho jednání nebylo ani dodatečně schváleno. 

Pokud je podán návrh na zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí, soud provádějící 

výkon rozhodnutí tento přeruší a uloží povinnému podat ve lhůtě 30 dnů návrh na 

zrušení rozhodčího nálezu. Pokud povinný takto neučiní, pokračuje soud v provádění 

nařízeného výkonu rozhodnutí. 

Dále byl zásadním způsobem změněn postup po zrušení rozhodčího nálezu soudem 

v případě, že se nejedná o důvody uvedené v § 31 písm. a) a b) nebo h) ZRŘ. 

V ostatních případech tedy zůstává rozhodčí smlouva v platnosti. Dle § 31 písm. c) 

ZRŘ, jsou však rozhodci, kteří konflikt rozhodovali, z dalšího řízení ve věci vyloučeni. 

V ostatních případech se tedy mohou strany dohodnout tak, že pro případ zrušení 

rozhodčího nálezu budou moci tuto věc nadále rozhodovat již rozhodčí smlouvou určení 

nebo jmenovaní rozhodci. 
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5.1.10 Seznam rozhodců vedených ministerstvem 

Novela zákonem č. 19/2012 Sb., kterým se mění ZRŘ, zásadně rozšířila vliv státu na 

určení nebo jmenování rozhodčího orgánu ad hoc pro spotřebitelské spory tím, že 

uvedla zákonnou povinnost registrace rozhodců v seznamu vedeném ministerstvem 

spravedlnosti. Stanovila také podstatné údaje, které zveřejňuje na svých internetových 

stránkách.181 Další možností ministerstva, jak regulovat rozhodce, je § 35c odst. 2 ZRŘ. 

Jedná se zejména o formulaci závažného či opakovaného porušení povinností 

stanovených ZRŘ, po kterém by následovalo vyškrtnutí ze seznamu rozhodců. 

Postrádám však v této souvislosti zákonem stanovený opravný prostředek nebo způsob, 

jakým by se mohl zapsaný rozhodce bránit v případě, že nesouhlasí se svým 

vyškrtnutím ze seznamu rozhodců. 

5.1.11 Ustanovení o poměru k cizině 

Přípustnost rozhodčí smlouvy se posuzuje podle ZRŘ a forma se posuzuje podle 

právního řádu místa, kde došlo k projevu vůle. Konflikt rozhodci rozhodují podle práva 

zvoleného. Specifickou úpravu má řešení spotřebitelských konfliktů, jejichž volba práva 

nesmí být spotřebitelům na újmu a nesmí dojít ke snížení míry jejich ochrany v České 

republice. Rozhodčí nálezy jsou v České republice uznávány na základě vzájemnosti. 

Rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí podle cizího rozhodčího nálezu je nutno vždy 

odůvodnit. 

5.1.12 Věcná a místní příslušnost soudů 

Věcná a místní příslušnost v případě namítnutí neplatnosti rozhodčí smlouvy a pro 

řízení podle ZRŘ se posuzuje, jako kdyby rozhodčí smlouvy nebylo, tedy podle § 9 

OSŘ Místně příslušným soudem je soud, v jehož obvodu se konalo rozhodčí řízení. 

Jestliže v tuzemsku nelze zjistit místní příslušnost soudu v případě § 9 a §12 odst. 2 

ZRŘ je dána místní příslušnost soudu podle sídla nebo bydliště navrhovatele nebo 

odpůrce.182 Pokud rozhodčí orgán postupuje podle § 20 odst. 2 ZRŘ, je dána věcná a 

                                                 
181

 http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5866&d=322233.  Stránky navštíveny 

dne 10. 11. 2012. 
182 Rozsudek Nejvyššího soudu pod sp. zn. 23 Cdo 4847/2009. 
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místní příslušnost okresního soudu, v jehož obvodu má být úkon proveden. Tento úkon 

je však v souladu s § 20 odst. 3 ZRŘ a hradí jej ve výši 2.000 Kč rozhodčí orgán.183 

5.3.13 Změna a doplnění občanského soudního řádu 

K tomuto bodu je potřebné poznamenat, že se doplňuje zejména § 120 odst. 2 OSŘ, 

týkající se dokazování. Povinnost soudu potažmo rozhodčí orgán provést i jiné důkazy 

ke zjištění skutkového stavu, než byly navrhovány stranami. 

5.1.14 Ustanovení přechodná a závěrečná 

Pokud byla rozhodčí řízení zahájena nebo pravomocně skončena do nabytí účinnosti 

zákona č. 19/2012 Sb., kterým se mění ZRŘ, projednají se konflikty o neplatnost 

rozhodčích smluv a o zrušení rozhodčích nálezů soudy podle dosavadních předpisů. 

Ustanovení ZRŘ se použijí po nabytí účinnosti zákona č. 19/2012 Sb., kterým se 

mění ZRŘ, tedy od 1. 4. 2012. Rozhodci pro spotřebitelské konflikty jsou povinni 

zapsat se do 6 měsíců ode dne účinnosti zákona č. 19/2012 Sb., kterým se mění ZRŘ do 

seznamu vedeného ministerstvem spravedlnosti. Výjimkou je však zápis rozhodců 

vedených soukromým subjektem do seznamu rozhodců zapsaných ministerstvem, bez 

povinnosti uhradit správní poplatek podle § 35b odst. 1, písmeno e) zákona č. 19/2012 

Sb., kterým se mění ZRŘ. 

5.2 Rozhodčí činnost 

5.2.1 Zahájení řízení 

Rozhodčí řízení se zahajuje podáním žaloby rozhodčímu orgánu u poskytovatele 

poštovních služeb nebo osobně. Rozhodčí orgán vyznačí na podání datum převzetí a 

opatří svým razítkem a podpisem. Tímto je řízení zahájeno. Určený rozhodce, který spis 

vyřizuje, přezkoumá oprávněnost podané žaloby z hlediska arbitrability a svého 

zmocnění. Pokud jsou obě podmínky splněny, pokračuje v řízení. Usnesením toto řízení 

zahájí a vyzve žalovanou stranu, aby se k podané žalobě vyjádřila ve stanovené lhůtě. 

                                                 
183 Položka 26 zákona České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Písemnosti se doručují zpravidla do vlastních rukou a to na adresu trvalého pobytu nebo 

povinnou, popřípadě adresu zákonnou.  

5.2.2 Průběh řízení 

Strany jsou povinny se ve stanovené lhůtě vyjádřit a svá tvrzení podložit důkazy. 

Pokud se ve stanovené lhůtě vyjádří, pokračuje rozhodce v řízení. Po doručení vyjádření 

žalující strany určený rozhodce posoudí všechny tvrzení a předložené důkazy.184 Pokud 

žalující strana nepředloží upomínku odeslanou nejméně 7 dnů od podání žaloby, 

rozhodce žalující stranu poučí ve smyslu § 118a OSŘ. V případě, že žalující strana vadu 

neodstraní, nepřizná této straně v případě úspěchu náklady řízení.  

5.2.3 Ukončení řízení 

Rozhodčí řízení končí podle zákona č. 19/2012 Sb., kterým se mění ZRŘ, doručením 

rozhodnutí. Toto rozhodnutí má zpravidla formu rozhodčího nálezu nebo usnesení. 

Usnesením se řízení zastavuje nebo odmítá. Určený rozhodce po převzetí doručenky 

vyznačí právní moc rozhodnutí, pokud se vrátí doručenka s vložením do schránky, 

vyznačí rozhodce právní moc 10. dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí, a 

pokud se vrátí písemnost nedoručená, je povinen použít přiměřeně občanský soudní řád 

a písemnost vyvěsit na úřední desce. Po vyznačení právní moci rozhodnutí, je určený 

rozhodce povinen ve lhůtě 30 dnů uložit tyto písemnosti u okresního soudu, v jehož 

obvodu bylo rozhodnutí vydáno. Tato povinnost je uložena rozhodci ad hoc § 29 odst. 2 

ZRŘ. Tyto písemnosti se ukládají u místně příslušného soudu, v jehož obvodě byl 

rozhodčí nález vydán. Prof. Winterová a kol.185 k tomu uvádí, že soud není oprávněn 

tyto písemnosti odmítnout přesto, že rozhodci není vyměřen žádný soudní poplatek. Dle 

názoru autora této práce bylo iniciováno uložení písemností z ukončeného rozhodčího 

řízení u soudu zejména proto, aby bylo možné bez zbytečných průtahů prokázat průběh 

rozhodčího řízení, pro případ návrhu na jeho zrušení jednou ze stran. 

                                                 
184 § 142a OSŘ. 
185 Winterová, A. a kol., Civilní právo procesní, Vysokoškolská učebnice, 6. Aktualizované vydání 

doplněné o předpisy evropského práva, Linde Praha a.s. str. 666. 
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5.3 Uplatnění výkonu rozhodčí činnosti v České republice 

Jak již bylo uvedeno v kapitole čtvrté  je mediační jednání dobrou možností, jak řešit 

vzniklé konflikty, pokud se však strany o tomto postupu dohodnou. Stejně tomu tak je i 

v případě rozhodčího řízení. Tento postup je možno uplatnit ve všech majetkových 

konfliktech, vyjma konfliktů v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních 

konfliktů a tam, kde to stanoví zvláštní zákon. Jde tedy o velmi široký rozsah 

uplatňovaný u podnikatelských a v poslední době zejména u spotřebitelských konfliktů. 

Zatímco řešení konfliktů občanských, pracovních a zaměstnaneckých nedoznalo 

novelou zákona186 změny v podstatě žádné, bylo upraveno řízení ve věci 

spotřebitelských konfliktů zcela zásadně a jen budoucnost ukáže, jestli tato úprava byla 

přiměřená. K tomu je potřebné poznamenat, že v Parlamentu České republiky se 

připravuje zákon, kterým budou rozhodčí doložky vyloučeny z pracovněprávních 

konfliktů, které bude tedy nadále moci řešit jen soud. Tento postup však považuji 

opětovně za nesystémový. Z praxe je zcela nepochybné, že pokud si strany nesjednají 

rozhodčí smlouvu ve formě rozhodčí doložky nebo všeobecného kompromisu při 

podpisu smlouvy, následně již k podpisu rozhodčí smlouvy nedojde a vzniklý konflikt 

končí před soudem. Především by se podle názoru autora této práce tedy měly řešit 

v rozhodčím řízení jednoduché či bagatelní majetkové konflikty stran, které jsou 

jednoznačné, např. při uznání dluhu. Naopak složité případy, nesporné věci nebo tam, 

kde je zájem společnosti, by tyto případy měly řešit obecné soudy. 

 

 

                                                 
186 Zákon č. 19/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 



 

101 

 

 

5.4 Právní úprava výkonu rozhodčí činnosti v ostatních zemích 

Anglie, Wales a Severní Irsko 

Rozhodčí řízení v Anglii je upraveno v Zákoně o rozhodčím řízení (Arbitration Act 

1996) dále AA187, který vstoupil v platnost 31. 1. 1997.  

Rozsah použití 

Tento zákon se vztahuje na všechna rozhodčí řízení vedená v Anglii,Walesu a 

Severním Irsku. Skotsko má vlastní úpravu rozhodčího řízení. Ustanovení o rozhodčím 

řízení jsou pak součástí anglického občanského řádu v části 62. Tato ustanovení platí 

jak pro rozhodčí řízení ad hoc, tak pro řízení institucionální podle pravidel UNCITRAL. 

Obecné zásady 

První zásadou je přirozeně spravedlivé řešení konfliktu nestranným orgánem bez 

zbytečných průtahů nebo nákladů. 

Druhou zásadou je autonomie vůle stran, které se mohou dohodnout s výhradou 

opatření nezbytných ve veřejném zájmu (kogentní ustanovení zákona). Dále mohou 

strany využít další dva typy opatření, a to ty, na kterých se dohodly nebo pokud se 

výslovně nedohodly. 

Třetí zásadou je nezasahování do rozhodčího řízení ze strany soudů. Zasahování je 

pak možné pouze na základě zákona. 

Rozhodčí smlouva a rozhodčí orgán 

Zákon stanoví, že rozhodčí smlouva musí mít písemnou formu. Tato povinnost je 

splněna i v případě, že dohoda je obsažena ve výměně el. komunikací v písemné formě. 

Uzavřít rozhodčí smlouvu je možno i v případě, že tato je uvedena v žalobě a 

protistrana ji nepopře. Rozhodčí smlouva může být také součástí smlouvy hlavní a lze ji 

od této hlavní smlouvy v případě neplatnosti oddělit. Strany pak mohou v případě, kdy 

                                                 
187 Svobodová, K. Vliv legis arbitri na uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu, Právnická fakulta 

Masarykovy univerzity, Katedra mezinárodního a evropského práva 2010, str. 11 

http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1996/ukpga_19960023_en_1. Stránky navštíveny 10. 11. 2012. 
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si nesjednají svá pravidla řízení, uvést pravidla jiných rozhodčích institucí (např. ICC 

Mezinárodní rozhodčí soud). Strany se také mohou dohodnout na řešení konfliktu na 

základě obchodních zvyklostí nebo zásad spravedlnosti. 

Rozhodčí orgán určují strany v lichém počtu. Pokud jej strany ve stanovené lhůtě 

neurčí, jmenuje rozhodčí orgán soud. Odstranění rozhodce mohou provést strany, které 

rozhodce určily, popřípadě soud, pokud vyjdou najevo pochybnosti o : 

• jeho nestrannosti,  

• dohodnuté kvalifikaci,  

• fyzické či mentální neschopnosti vést řízení a  

• neschopnosti vést řízení s dostatečnou rychlostí podle zásad spravedlnosti. 

Pravomoc rozhodčího orgánu 

Rozhodčí orgán je oprávněn rozhodovat o své pravomoci. Strany se mohou 

dohodnout na možnosti rozhodčího orgánu vydat předběžné opatření nebo požádat soud 

o jeho vydání. Podle anglického práva je důvěrnost každé rozhodčí smlouvy daná. Tato 

zásada byla opětovně potvrzena oproti rozhodnutí Evropského společenství. Soudní 

dvůr rozhodl, že povinnost důvěrnosti se vztahuje na veškeré dokumenty použité 

v rozhodčím řízení. Zveřejnit tyto dokumenty lze až soudem v nezbytně nutné míře 

potřebné pro soudní řízení.  

Zahájení  

Rozhodčí řízení se zahajuje tím, že jedna strana zašle druhé straně písemné oznámení 

o jmenování či dohodě rozhodce pro řešení konfliktu. Rozhodce není vázán anglickým 

soudním řízením. Zákon rozhodci umožňuje využít široké pravomoci s cílem, aby 

zajistil úměrně v zájmu stran účinný postup v řízení. Strany mají povinnost udělat vše 

nezbytné pro řádné, rychlé řízení a pro splnění pokynů rozhodčího orgánu. Zákon 

stanovuje rozdělení nákladů rozhodčího řízení mezi strany. Strany mohou také požádat 

soud o přerušení řízení za situace již zahájeného soudního řízení v případě, že se jedná o 

řešení konfliktu, na který dopadá rozhodčí doložka, pokud tato není neplatná nebo 

neúčinná. Nenamítne-li strana výšku ocenění majetku při prvním jednání, může toto 
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právo ztratit. Soud však může rozhodnout o opravném prostředku týkající se výše 

ocenění, které potvrdí, změní, nebo vrátí k novému projednání. 

Ukončení 

Zákon stanoví, že domácí rozhodčí výroky je možno prosazovat se souhlasem soudu 

jako soudní rozsudky. Výkon lze odmítnout straně v případě, že povinná poukazuje na 

nedostatek věcné příslušnosti konflikt rozhodčím orgánem projednat. 

Pravomoc soudů 

Soudy nemohou zasahovat do rozhodčího řízení, které vychází z podmínek 

vzorového zákonu UNCITRAL, pokud tak není výslovně stanoveno zákonem. Je také 

nutno rozlišovat mezi úlohou soudů v průběhu rozhodčího řízení a po vydání 

rozhodnutí. V Anglii a Walesu jsou Soudnímu dvoru svěřeny tyto pravomoci: 

• výkon kogentních příkazů rozhodčím orgánem, 

• ochrana příkazů vztahujících se k dokazování majetku a  

• stanovení předběžné právní otázky. 

Belgie 

Rozhodčí řízení v Belgii je upraveno v soudním řádu z roku 1972 (Gerechtelijk 

Wetboek) v článcích 1676-1723. Toto řízení bylo do současné podoby novelizováno 

dvakrát, a to zákonem o zrušení rozhodčích nálezů týkajících se vynětí půdy a zákonem 

o zrušení rozhodčího nálezu se systémem vyvázání odvozeným od Pravidel 

UNCITRAL.188 

Rozsah použití  

V Belgii byl rozsah použití vymezen negativně tak, že osobám státním či 

veřejnoprávním bylo ustanovení rozhodcem v rozhodčím řízení zakázáno. To však bylo 

novým čl. 1676.2 zrušeno v případě tvorby a plnění smlouvy. Dále mohou tyto osoby 

uzavřít rozhodčí smlouvu, pokud jde o záležitost stanovenou zákonem nebo 

Královským dekretem. Zákonem o pracovních smlouvách ze dne 3. 7. 1976 v čl. 13 a 

                                                 
188 www.cmc-arbitration.com/wiki/index.php?title=Belgium. Stránky navštíveny 31. 7. 2011. 
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zákonem o pojistných smlouvách ze dne 25. 6. 1992 čl. 36 je omezeno sjednání 

rozhodčí doložky až po vzniku konfliktu. Z rozhodčího řízení jsou vyloučeny konflikty 

týkající se povinné licence na základě zákona o patentech ze dne 28. 3. 1984. 

Problematickou se jeví arbitrabilita smluv uzavřených na dobu určitou např. 

v souvislosti se zákonem z 27. 7. 1961 a zákonem ze dne 13. 4. 1995 o obchodních 

zástupcích. 

Obecné zásady 

• rovnost účastníků řízení a řádný soudní proces, 

• autonomie vůle stran, 

• svobodné sjednání rozhodčího řízení mezi stranami, 

• tajemství a flexibilita. 

Rozhodčí smlouva a ustavení rozhodčí orgánu  

Rozhodčí smlouva musí být uzavřena písemně a musí být podepsaná stranami, jinak 

je neplatná. V souladu s čl. 1681 soudního řádu může být rozhodčí orgán jako jediný 

rozhodce nebo jako orgán s lichým počtem rozhodců. Rozhodce lze napadnout 

v případech, kdy vzniknou oprávněné pochybnosti o jeho nestrannosti a nezávislosti 

v souladu s čl. 1690 soudního řádu, a to pouze z důvodů, které vznikly po jmenování. 

V případě, že rozhodce neodstoupí, může předložit dotčená strana tento konflikt soudu 

prvního stupně. Proti rozhodnutí soudu se lze odvolat. 

Pravomoc rozhodčího orgánu a předběžná opatření 

Rozhodce má oprávnění rozhodovat o své pravomoci. Toto oprávnění však může být 

přezkoumáno soudem v souladu s čl. 1693.2 soudního řádu. Čl. 1696.1 soudního řádu, 

který byl vložen do tohoto zákona v roce 1998, dává možnost rozhodcům nařídit 

předběžná opatření s výjimkou rozhodnutí, které zůstává výlučně v pravomoci soudu. 

Odpovědnost rozhodce je dána např. neoprávněným výkonem funkce, nedodržením 

závazných předpisů, nebo protiprávním úkonem. Důkazní břemeno leží na poškozeném 

a musí tedy prokázat, jakého protiprávního jednání se rozhodce dopustil a jaká škoda 

v příčinné souvislosti s tímto jednáním mu vznikla. Předběžné opatření ve smyslu čl. 
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1679.2 soudního řádu lze uplatnit i u soudu v naléhavém případě, kdy doposud nebyl 

ustaven rozhodčí orgán. 

Zahájení  

Rozhodčí řízení se zahajuje v souladu s čl. 1683 soudního řádu zasláním žaloby 

druhé smluvní straně. Strany si také mohou dohodnout pravidla a místo rozhodčího 

řízení. Strany mohou být zastoupeny v souladu s čl. 1684.4 soudního řádu advokátem 

nebo dle svého výběru třetí osobou, kterou schválí rozhodčí orgán. Čl. 1709 soudního 

řádu také opravňuje rozhodčí orgán uložit pokutu straně, která neplní jí uložené věci. 

Tato pokuta musí být zaplacena druhé straně. Jedná se o velmi účinný institut pro 

probíhající rozhodčí řízení. 

Ukončení  

Ukončení sporu může být vyrovnáním (smírem) nebo konečným rozhodnutím. 

Náklady rozhodčího řízení jsou věcí smluvních stran a rozhodce a nejsou zákonně 

upraveny. V souladu s čl. 1702 soudního řádu, může strana ve lhůtě 30 dnů od doručení 

rozhodnutí podat žádost o opravu nebo výklad rozhodčího nálezu. Výkon domácích 

rozhodčích nálezů se řídí čl. 1710-1718 soudního řádu. Výkon rozhodnutí provádí soud 

na základě předložených písemností. Rozhodčí nález je vykonatelný bez ohledu na 

existenci odvolání. 

Pravomoc soudu 

Místně příslušným soudem dle čl. 1717 soudního řádu je soud v místě rozhodčího 

řízení. Soud může zrušit v souladu s čl. 1704 soudního řádu rozhodčí nález, pokud: 

• cena je v rozporu s veřejným pořádkem, 

• konflikt není arbitrovatelný, 

• není platná rozhodčí smlouva, 

• rozhodčí orgán překročil své pravomoci, 

• rozhodčí orgán nerozhodl všechny sporné věci, 

• nesrovnalosti v ustavení rozhodčího orgánu, 

• rozhodčí orgán nedodržel závazná pravidla rozhodčího řízení, 

• rozhodčí orgán nepřihlédl k náležitosti stanovené v čl. 1701.4, 
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• absence důvodů nebo rozpor mezi nimi a 

• nález byl získán podvodně. 

S Belgickým královstvím existuje bilaterální úmluva ze dne 23. 4. 1929 uveřejněná 

pod č. 25/1931 Sb., Úmluva o řízení smírčím, rozhodčím a soudním mezi republikou 

Československou a královstvím Belgickým. 

Bulharsko 

Rozsah a použití  

Rozhodčí řízení bylo v Bulharsku umožněno pro vnitrostátní spory v roce 1989 

vyhláškou č. 56 o ekonomické aktivitě, a to pouze v případě podnikatelských konfliktů. 

Arbitrabilita civilních konfliktů byla umožněna od roku 1993. Úprava pravidel 

domácího rozhodčího řízení byla zveřejněna v Úředním listu č. 59 ze dne 20. 7. 2007. 

Rozhodčí řízení v Bulharsku se řídí podle pravidel ICAA.189 Konflikty mohou být 

pouze o majetek. Vyloučeny jsou konflikty týkající se: 

• veřejného charakteru, 

• nemovitostí,  

• vyživovací povinnosti a  

• pracovních vztahů. 

 Obecné zásady 

Jednou z hlavních zásad je rovnost stran a právo na spravedlivý proces. Další 

zásadou je autonomie stran, která umožňuje určit složení rozhodčího orgánu a postupu v 

rozhodčím řízení. Rozhodčí orgán nesmí přestoupit své pravomoci. Strany mají právo 

předložit na svoji obranu argumenty k prokázání svých tvrzení. Právo na slyšení není 

v Bulharsku prioritní. Uplatňuje se zásada oddělitelnosti rozhodčí doložky od smlouvy 

hlavní. Zpravidla rozhodčí orgán rozhoduje na základě písemných podkladů bez ústního 

jednání. V soudních konfliktech musí být zástupcem advokát. 

 
                                                 
189 www. cmc-arbitration.com/wiki/index. php? title=Bulgaria. Stránky navštíveny dne 16. 8. 2011. 
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Rozhodčí smlouva a rozhodčí orgán 

Rozhodčí smlouva může obsahovat rozsah konfliktů mezi stranami. Může mít formu 

rozhodčí smlouvy nebo rozhodčí doložky a musí mít písemnou formu. Tuto podmínku 

lze splnit i v případě, že je tato forma splněna dopisem, faxem či elektronickými 

prostředky. Volba práva u vnitrostátních konfliktů není možná a řídí se automaticky 

pravidly ICAA. Rozhodčí smlouva je na smlouvě hlavní nezávislá. Pokud se strana 

dovolá před soudem uzavření rozhodčí doložky a soud zjistí, že smlouva není neplatná 

či nevynutitelná, řízení zastaví a postoupí věc rozhodčímu orgánu. Pokud si strany 

nedohodnou jinak, je rozhodčí orgán tříčlenný v souladu s čl. 12 ICAA. Pokud strany 

neurčí rozhodce, určí jej předseda Bulharské komory a obchodu na žádost kterékoliv 

strany. V případě, že rozhodčí orgán rozhodne o své nestrannosti, může se stran proti 

tomuto rozhodnutí odvolat do 7 dnů k Městskému soudu v Sofii. Na žádost jedné ze 

stran může rozhodčí senát nařizovat předběžná opatření za účelem ochrany práv 

dožadující se strany. Pro vnitrostátní konflikty nelze jmenovat cizí rozhodce. Na 

rozhodce neexistují žádné požadavky vyjma zletilosti. Náklady řízení jdou k tíži strany, 

která neměla ve věci úspěch a náklady řízení u vnitrostátních a mezinárodních konfliktů 

mohou být odlišné.  

Pravomoc rozhodčího orgánu 

Rozhodčí orgán nemá pravomoc přiznávat úroky a náklady řízení. Ty přizná pouze 

na základě návrhu stran. Rozhodčí orgán může z vlastní iniciativy nebo na návrh stran 

opravit nesrovnalosti rozhodnutí do 60 dnů od doručení. Rozhodčí orgán musí 

rozhodnout do 30 dnů od obdržení návrhu. Pravomoc rozhodčího orgánu končí vydáním 

rozhodnutí. 

Zahájení  

Zahájení je rozdílné v případě rozhodčího řízení ad hoc, které se zahajuje dnem, kdy 

protistrana obdrží žádost žadatele o postoupení konfliktu rozhodčímu řízení. 

Institucionální rozhodčí řízení se zahajuje podáním žádosti příslušné rozhodčí instituci. 

Strany se mohou dohodnout na procesních pravidlech řízení, přičemž rozhodčí orgán 

musí garantovat rovnost stran. Strany se mohou dohodnout na místě konání rozhodčího 

řízení. Řízení je možno provést bez účasti veřejnosti, může však proběhnout i veřejně se 
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souhlasem stran. Pokud nelze doručovací adresu účastníka nalézt ani po důkladném 

hledání, doručuje se na posledně známou adresu doporučeným dopisem. Toto 

doručování, upravují procesní pravidla rozhodčích institucí, neboť pokud není doručeno 

řádně, jedná se o důvod pro zrušení rozhodčího nálezu. Strany se mohou dohodnout, že 

řízení proběhne na základě předložených písemností bez ústního jednání. Rozhodčí 

orgán si také může vyžádat součinnost soudu, kterým je krajský soud v místě, kde se 

důkazy provádějí. 

Ukončení  

Pokud strany uzavřou smír, může být rozhodčí řízení odvoláno, nebo je obsah smíru 

zahrnut do rozhodčího řízení ve formě rozhodčího nálezu. Rozhodčí orgán může také 

řízení zastavit, pokud mu pravomoc pro daný konflikt není dána. 

Zrušení rozhodčího nálezu 

U soudu lze podat návrh na zrušení rozhodčího nálezu, který následně projedná až 

Nejvyšší kasační soud. Pro zrušení rozhodčího nálezu soudem jsou stanoveny tyto 

důvody:  

• strany neměly právní způsobilost k uzavření smlouvy, 

• k uzavření rozhodčí smlouvy nedošlo nebo je jinak neplatná nebo strany si 

sjednaly ujednání v rozporu s ICAA, 

• konflikt není arbitrovatelný nebo je v rozporu s bulharským veřejným pořádkem,  

• rozhodčí orgán řeší otázky nad rámec podání a rozhodčí smlouva se na řešené 

věci nevztahuje a 

• ustavení rozhodčího orgánu je v rozporu se závaznými podmínkami ICAA nebo 

není v souladu s ujednáním stran. 

Návrh na zrušení rozhodnutí musí být podán do tří měsíců od doručení. Podle 

rozhodnutí o zrušení rozhodčího nálezu rozhoduje ve věci soud nebo rozhodci odlišní 

od rozhodců, kteří konflikt řešili. Na návrh strany předložený Městskému soudu v Sofii 

nařídí tento soud výkon rozhodnutí na základě pravomocného rozhodnutí. 
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Francie 

Rozsah a použití 

Úpravu rozhodčího řízení ve Francii provádí Nový občanský soudní řád (Le Noveau 

Code de Procédure Civil) dále jen NCPC v knize IV. články 1442-1491, jehož součástí 

je Vyhláška č. 80-354 ze dne 14. 5. 1980 o rozhodčích a vyhláška č. 81-500 ze dne 12. 

5. 1981 o mezinárodní arbitráži s články 2059, 2060 a 2061, které se zabývají 

arbitrabilitou rozhodců budoucích konfliktů. Rozhodčí řízení ve Francii je především 

zaměřeno na oblast uzavíraných smluv z důvodu své profesionální činnosti bez ohledu 

na předmět smlouvy. Novelizovaný článek 2061 rozšiřuje platnost ustanovení rozhodčí 

doložky (compromissoires) v případě obchodních konfliktů také na odborníky, 

právníky, lékaře apod. U fyzických osob je to nabývání nebo převod akcií společnosti. 

Dále se rozhodčí doložka uplatňuje v konkursním řízení. Rozhodčí doložka je neplatná 

v nekomerční oblasti, u neprofesionálních konfliktů, ve spotřebitelských a pracovních 

konfliktech. K rozhodčímu řízení nelze předložit konflikty týkající se: 

• stavu a způsobilosti osob a rozvodu včetně soudního rozdělení, 

• konflikty týkající se veřejných orgánů (státních a místních orgánů, veřejných 

subjektů a veřejných institucí, přičemž Zpráva ze dne 27. 3. 2007 navrhuje 

změnu zákona a umožnit řešení konfliktů veřejných subjektů) a 

• záležitosti týkající se veřejného pořádku. 

Obecné zásady 

Vyhláška č. 80-354 ze 14. 5. 1980 o rozhodčích stanovila, že: 

• rozhodci jsou povinni dodržovat procesní pravidla a obecné zásady platné pro 

řízení před soudem, 

• omezila pravomoci rušení rozhodnutí v rozhodčím řízení s ohledem na platnost 

dohody o rozhodčím řízení a vlastní jurisdikci rozhodce v rozsahu svého 

mandátu a  

•  má konsolidovat a zjednodušit postupy pro získání soudního přezkumu 

rozhodčího nálezu. 
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Podle článku 1460 NCPC může rozhodčí orgán stanovovat procesní pravidla 

rozhodčího řízení, pokud se strany nedohodly jinak. Rozhodčí orgán je však povinen 

dodržovat pravidla běžného soudního řízení. Rozhodčí orgán je povinen dodržovat tyto 

principy: 

• je vázán předmětem konfliktu, 

• nemůže založit své rozhodnutí na skutečnostech, které nebyly uvedeny v řízení, 

• musí jednat spravedlivě a nestranně,  

• každá strana musí být vyslyšena a musí jí být poskytnuty stejné informace,  

• inkviziční proces může provést v případě žádosti o předložení důkazů, 

jmenování znalců apod. a 

• má právo a povinnost navrhovat smír mezi stranami. 

Rozhodčí smlouva a rozhodčí orgán 

Dle ustanovení o domácím rozhodčím řízení (čl. 1443 NCPC) musí být ujednání o 

podrobení se konfliktu rozhodčímu řízení v písemné formě na samostatném dokumentu. 

U mezinárodního rozhodčího řízení písemná forma není povinná. Neplatnost rozhodčí 

smlouvy nemá vliv na platnost smlouvy hlavní. Ustanovení rozhodčí smlouvy může být 

buď jako compromissoire nebo compromis a musí jmenovat rozhodce nebo stanovit 

postup jejich určení, popřípadě odkázat na rozhodčí pravidla (čl. 1443 NCPC). 

Rozhodčí orgán se může skládat z jednoho rozhodce nebo lichého počtu rozhodců (čl. 

1453 NCPC). Rozhodcem může být pouze fyzická osoba při plném vlastnictví svých 

občanských práv. (čl. 1451 NCPC). Jako rozhodci vnitrostátních konfliktů mohou 

působit i cizí státní příslušníci.  

Pravomoc rozhodčího orgánu 

V domácím rozhodčím řízení může být rozhodce napaden ze stejných důvodů jako 

soudce. Rozhodce je také povinen sdělit stranám případnou podjatost. (čl. 1452 NCPC). 

Rozhodčí orgán je oprávněn rozhodovat  o své pravomoci. (čl. 1466 NCPC). Rozhodčí 

orgán je oprávněn uložit účastníku prohlášení o majetku (čl. 1460 NCPC), nemůže však 

účastníka sankcionovat, pokud nesplní povinnost v souladu s tímto článkem. Pokud se 

strany nedohodnou jinak, je rozhodčí orgán oprávněn rozhodovat o ověření podpisu a o 

padělání dokladů (čl. 1467 NCPC). Rozhodčí orgán je také oprávněn ustanovovat 
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znalce, vyslýchat svědky, nařizovat ústní jednání apod. Rozhodčí orgán postupuje podle 

právních předpisů, pokud ho strany nezmocní rozhodovat podle zásady ex aequo et 

bono (čl. 1474 NCPC). Rozhodčí orgán jako předběžné opatření může nařídit: 

• zablokování majetku ve Francii včetně pohledávek ze strany francouzského 

dlužníka, 

• předběžné příkazy k úhradě částky dlužníkem jako částky předběžné, 

• jmenování znalce a 

• předložení dokladů na základě rozhodnutí rozhodčího orgánu. 

Zahájení 

Rozhodčí řízení se zahajuje společným podáním stran rozhodčímu orgánu nebo 

dotčenou stranou. Rozhodčí řízení je zahájeno dnem, kdy rozhodčí orgán přijal žalobu 

(čl. 1452 NCPC). Lhůta pro provedení rozhodčího řízení je stanovena na 6 měsíců, 

pokud strany tuto lhůtu neprodlouží. Časový harmonogram a formát určí rozhodčí orgán 

tak, aby umožnil každé straně vyjádřit se k věci a předložit důkazy (čl. 1461 NCPC). 

Rozhodčí nález musí obsahovat odůvodnění, jinak je neplatný. Musí být podepsán 

všemi rozhodci a datován. Rozhodčí orgán může opravit rozhodčí nález nebo k žádosti 

stran interpretovat jeho obsah (čl. 1475 NCPC). Rozhodčí orgán může vydat také 

mezitimní rozhodčí nález v případě rozhodovací pravomoci. V souladu s čl. 1458 

NCPC musí soud přerušit řízení: 

• pro nepříslušnost soudu v případě, že již bylo zahájeno rozhodčí řízení a  

• pro případ, kdy je zjevné, že rozhodčí smlouva je platná. 

V těchto případech však soud může rozhodnout pouze na návrh účastníka, ne však 

z vlastního podnětu. Návrh na revizi rozhodnutí (recours en revize) je v domácím 

rozhodčím řízení omezen jen na případy podvodu a zadržování důkazů a může být dále 

podán v těchto případech: 

• rozhodnutí bylo vydáno bez platné rozhodčí smlouvy, 

• byly zjištěny nesrovnalosti v ustanovení rozhodčího orgánu, 

• rozhodnutí přesahuje pravomoc rozhodčího orgánu,  

• nebyly splněny požadavky na řádný proces a veřejný pořádek a  
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• byly zjištěny nedostatky při zadávání (čl. 1484 NCPC). 

Rozhodnutí o odmítnutí uznání a výkonu rozhodčích nálezů lze podat ve lhůtě 1 

měsíce (čl. 1501 a 1503 NCPC). 

Ukončení  

K zastavení řízení může dojít v případě smrti žalované strany nebo při úpadku (čl. 

1465 NCPC). V případě námitky padělání, pokud je to pro řešení konfliktu relevantní, 

je rozhodčí řízení přerušeno až do doby rozhodnutí ve věci, zda byl spáchán trestný čin. 

Poté může být k návrhu strany pokračováno v řízení (čl. 1467 NCPC). Právo na 

odvolání vylučuje, pokud se strany dohodnou na mediátorovi (čl. 1482 NCPC). 

Pravomoc soudu 

Pokud není možné ustanovit rozhodce, provede to příslušný soud (čl. 1444 NCPC). 

Tento soud může být určen v rozhodčí smlouvě. Jinak je místně příslušný soud, kde se 

koná rozhodčí řízení. Odvolacím soudem je soud nadřízený soudu prvního stupně. 

Německo 

Rozsah a použití 

Německé rozhodčí právo je zahrnuto v 10. knize § 1025-1066 občanského soudního 

řádu (ZPO - Zivilprozessordnung). Úprava vychází ze znění modelového zákona 

UNCITRAL z roku 1985. Do této úpravy je rovněž zahrnuto uznávání a výkon 

rozhodčích nálezů, které vychází z Newyorské úmluvy z roku 1958 o uznání a výkonu 

rozhodčích nálezů. Pokud je místem rozhodčího řízení Německo, nemohou se strany 

dohodnout na jiném právu pro řízení než německém. Rozhodčí řízení je možné využít 

při rozhodování o zrušení usnesení akcionářů na valné hromadě pouze za předpokladu, 

že všichni akcionáři měli možnost jednat před rozhodčím orgánem. Se souhlasem stran 

může být rozhodčí nález prohlášen vykonatelným před notářem. Existuje také možnost 

vykonatelnosti takových dohod v případě dohody o vypořádání, pokud je uzavřena 

řádně pověřenými advokáty a schválena soudy nebo notáři.  
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Obecné zásady 

Strany si mohou dohodnout pravidla řízení, která však nejsou v rozporu s: 

• § 1025 ZPO, je-li místo rozhodčího řízení v Německu, použije se německé 

právo, 

• § 1032 ZPO konflikty o pravomoc rozhodčích soudů a soudů státních, 

• § 1034 (2) ZPO obrátit na stát, pokud by rozhodčí smlouva znevýhodňovala 

jednu ze stran ve vztahu k ustanovení rozhodčího orgánu, 

• § 1037 (3) ZPO odvolat se k soudu, pokud rozhodčí soud odmítl výzvu 

rozhodce, 

• § 1041 (2) a (3) ZPO při uplatňování prozatímních ochranných opatření, 

• § 1042 (1) ZPO musí být se stranami zacházeno stejně a musí jim být dána 

příležitost prezentovat svůj případ a  

• § 1042 (2) ZPO, kdy z jednání nemůže být vyloučen pověřený zástupce. 

Rozhodčí smlouva a rozhodčí orgán 

Požadavky na formální úpravu rozhodčí smlouvy jsou uvedeny v § 1031 ZPO. 

Obecně platí, že rozhodčí smlouvy jsou účinné, pokud jsou součástí smlouvy a jsou 

podepsané. Platí také, že rozhodčí smlouva je platně uzavřena, pokud je z komunikace 

zřejmá vůle stran tuto smlouvu uzavřít a poskytuje záznamy o rozhodčí smlouvě. Také 

může být rozhodčí smlouva v dokumentu podepsaném stranami, která se vztahuje na 

rozhodčí doložky obsažené v jiném dokumentu § 1031 (3) ZPO. Strany se mohou 

dohodnout na obsazení rozhodčího orgánu. Pokud není uveden způsob jmenování 

rozhodčího orgánu, skládá se ze tří rozhodců (§ 1034 ZPO). Pokud se rozhodci 

nemohou dohodnout na jmenování předsedajícího rozhodce (§ 1035 (3) ZPO, jmenuje 

jej Vrchní zemský soud (OLG - Oberlandesgericht ) s místní působností. Tento postup 

platí i v případě jmenování jediného rozhodce. 

Pravomoc rozhodčího orgánu 

Rozhodčí orgán je oprávněn rozhodovat o své pravomoci a platnosti rozhodčí 

smlouvy podle § 1040 ZPO. Námitka vůči rozhodčímu orgánu musí být vznesena do 

prvního jednání ve věci. Podle § 1040 (3) ZPO může Vrchní zemský soud rozhodnout 
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na žádost strany o pravomoci rozhodčího orgánu. Rozhodčí orgán může být odvolán 

z důvodu neplnění svých povinností v přiměřené lhůtě podle § 1038 ZPO. Rozhodčí 

orgán musí sdělit stranám všechny okolnosti, které by mohly vést oprávněné 

pochybnosti o jeho nestrannosti nebo nezávislosti. Rozhodčí orgán může také být 

odpovědný za nedbalost podle obecných pravidel závazkového práva. Rozhodčí orgán 

také disponuje pravomocí nařizovat předběžná či ochranná opatření v souladu s § 1041 

ZPO. Odpovědnost za oprávněnost opatření nese strana, která jej navrhovala a škodu 

může uplatňovat poškozená strana podle § 1041 (3) ZPO. Účastník také může požádat 

soud o nařízení předběžného opatření. 

Zahájení  

Rozhodčí řízení se vede podle sjednaných pravidel, a pokud není takových pravidel, 

vede rozhodčí orgán řízení takovým způsobem, jakým uzná za vhodné. (§ 1042 (4) 

ZPO). Rozhodčí řízení se zahajuje předložením žaloby rozhodčímu orgánu (§1044 

ZPO). Rozhodčí orgán určí, jakým způsobem proběhne řízení, zda bude jednáno ústně 

či písemně (§ 1046 ZPO). Rozhodčí nález musí být vyhotoven písemně, podepsán a 

datován. Pokud se strany dohodnou, nemusí být rozhodčí nález odůvodněn. 

Ukončení  

Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodnutí. Může být také ukončeno zpětvzetím 

návrhu na vydání rozhodčího nálezu nebo smírem, který bude zapracován do 

rozhodčího nálezu. Vykonatelným se také stává notářský zápis a dohoda stran sepsaná 

řádně zmocněnými advokáty. Rozhodčí nález může být opraven na základě žádosti 

stran a také z vlastního podnětu. Pokud se strany nedohodnou jinak, je rozhodčí nález 

konečný. Rozhodčí nález lze zrušit ve smyslu § 1059 ZPO ve lhůtě 3 měsíců od 

doručení. Zrušený rozhodčí nález se vrátí zpět rozhodčímu orgánu, který věc 

rozhodoval nebo se provede rozhodčí řízení od samého počátku, a to s novým 

rozhodčím orgánem. Vykonatelnost rozhodčího nálezu je upravena § 1060 ZPO.  
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Pravomoc soudů 

ZPO stanoví v § 1026, že státní soudy mohou zasahovat do rozhodčího řízení pouze 

v rozsahu povoleném v 10. knize. Soudy tedy mohou rozhodovat v případech podle: 

• § 1032 ZPO, o určení přípustnosti rozhodčího řízení, 

• § 1034 ZPO, o ustavení rozhodčího orgánu, odstranění a nahrazení rozhodců, 

• § 1040 ZPO, v rozhodování o pravomoci rozhodčích soudů, 

• § 1041 ZPO, o vykonání, změně a zrušení vydaného předběžné opatření 

rozhodčím orgánem a 

• § 1059 ZPO, o zrušení rozhodčího nálezu, povolit nebo zrušení jeho 

vykonatelnosti. 

Vyjma shora uvedených případů poskytují soudy rozhodčím orgánům součinnost při 

provádění jiných právních úkonů, jako např. výslech svědka, jmenování rozhodce apod. 

v souladu s § 1050 ZPO. Námitku musí vznést strany ve smyslu § 1027 ZPO bez 

zbytečného odkladu nebo ve stanovené lhůtě, jinak ztrácí právo námitku podat. Soud 

může prohlásit rozhodnutí za nevykonatelné v případě, že existují důvody pro zrušení 

rozhodčího nálezu podle § 1059 (2) ZPO. Soud může zrušit rozhodčí nález pouze 

z důvodu procesních pochybení. Opravné prostředky mohou být provedeny Spolkovým 

soudním dvorem (Bendesgerichtshof - BGH) v omezených případech podle § 1065 

ZPO. 

Řecko 

Rozsah a použití  

Úprava rozhodčího řízení je v Řecku zahrnuta do občanského soudního řádu, 

kapitola 7, článek 867 - 903, pokud mohou strany s předmětem konfliktu volně 

nakládat. Z této úpravy jsou však vyjmuty konflikty ze závislé pracovní činnosti. 

Rozhodčí smlouvu lze také uzavřít před soudem prvního stupně i v průběhu řízení, 

rovněž vede seznam rozhodců. U právnických osob jako obchodních komor, 

chovatelských či plodinových burz nebo profesionálních sdružení řízených veřejným 

právem lze podle čl. 902 řeckého soudního řádu zřídit stálá opatření týkající se 

rozhodčího řízení.  
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Obecné zásady 

Rozhodčí orgán je povinen zajistit rovné postavení stran v řízení. Pokud není 

stanoveno jinak, řídí se rozhodčí orgán hmotným právem. Základním dokumentem pro 

rozhodčí řízení v Řecku je rozhodčí smlouva, která stanovuje všechny podstatné 

náležitosti rozhodčího řízení.  

 

Pravomoc rozhodčího orgánu 

Rozhodčí orgán vede řízení způsobem, který považuje za vhodný, pokud není 

stanoveno rozhodčí smlouvou jinak. Rozhodce není povinen funkci rozhodce přijmout. 

Zahájení  

Rozhodčí orgán obešle strany, aby se dostavily a předložily své argumenty a 

podložily je důkazy. Jednání řídí předsedající rozhodce. Strany mohou být zastoupeny 

právními zástupci. Svědky a znalce lze vyslechnout bez přísahy i pod přísahou. 

Obsahem písemného rozhodčího nálezu musí být úplná jména rozhodců, místo a čas 

vydání rozhodnutí, úplná jména osob, které se zúčastnily rozhodčího řízení, rozhodčí 

smlouva, na níž je založeno samotné rozhodnutí a odůvodnění.  

Ukončení  

Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodnutí. Rozhodčí nález může být zrušen pouze 

z důvodu:  

•  neplatnosti rozhodčí smlouvy, pokud byl rozhodčí nález vydán až poté, co 

rozhodčí smlouva byla ukončena,  

•  rozhodčí orgán byl jmenován v rozporu s podmínkami rozhodčí smlouvy, 

ustanoveními zákona, 

•  pokud byl tento rozhodčí orgán před vydáním rozhodčího nálezu odvolán, 

•  rozhodčí orgán rozhodoval navzdory přijaté žádosti o jeho vyloučení, 

•  rozhodčí orgán překročil svou pravomoc danou rozhodčí smlouvou nebo 

zákonem,  
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•  byla porušena ustanovení občanského soudního řádu čl. 886 odst. 2 nebo čl. 891 

a 892 (obsah rozhodčího nálezu),  

•  rozhodnutí je v rozporu s veřejným míněním nebo dobrými mravy a 

• rozhodnutí je nesrozumitelné a obsahuje protichůdná ustanovení nebo podle čl. 

554 řeckého občanského soudního řádu je dán důvod k jeho revizi. 

Pravomoc soudů 

Rozhodčím soudům je dána pravomoc rozhodovat: 

• majetkové konflikty do výše 5.900 EUR, 

• konflikty z nájemních smluv do výše 293,47 EUR, 

• konflikty z blízkosti nemovitostí bez ohledu na jejich výši, 

• konflikty mezi hoteliéry a jejich hosty a 

• konflikty z prodeje zvířat atd. 

Soudy první instance řeší samosoudcem konflikty týkající se výše uplatňovaného 

nároku nad 5.900 EUR do 44.000 EUR. 

Španělsko 

Úprava rozhodčího řízení ve Španělsku je dána zákonem č. 60/2003 (Boletín Oficial 

del Estado) ze dne 26. 12. 2003 s platností od 26. 3. 2004, který je založen na 

pravidlech UNCITRAL. 

Rozsah a použití  

Rozhodčí řízení prováděná ve Španělsku: 

• pomoc a dohled příslušných soudů, 

• forma a obsah rozhodčí smlouvy, 

• rozhodčí smlouva a věcný nárok před soudem, 

• výkon rozhodce nařídit předběžná opatření a 

• uznání zahraničních rozhodnutí. 

Z působnosti rozhodčího řízení je vyloučena oblast zaměstnanosti. 
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Obecné zásady 

Podle čl. 24 zákona č. 60/2003 má každá strana právo přednést svůj případ při 

zachování rovnosti stran. 

Rozhodčí smlouva a rozhodčí orgán 

Zákon č. 60/2003 ve svém čl. 9.3 stanoví, že rozhodčí smlouva musí mít písemnou 

formu nebo musí být uzavřena jiným způsobem, který poskytuje telekomunikační 

záznam dohody. Může mít ve smlouvě formu doložky s ujednáním stran předložit 

konflikt rozhodčímu orgánu. Rozhodčí smlouva může být také součástí standardního 

formuláře dohody. Čl. 12 zákona č. 60/2003 umožňuje stranám určit počet rozhodců. 

Rozhodcem mohou být všechny fyzické osoby za předpokladu plného vlastnictví svých 

občanských práv. Podle čl. 17.3 zákona č. 60/2003 je možno vznést námitku v případě 

oprávněných pochybností o nestrannosti nebo nezávislosti rozhodce. Rozhodci 

odpovídají za svoji činnost dle čl. 21 zákona č. 60/2003, zejména v případě špatné víry, 

nedbalosti nebo podvodu. Strany si také mohou v rozhodčí smlouvě dohodnout způsob 

vedení řízení. 

Pravomoc rozhodčího orgánu 

Pokud není stranami sjednán jiný postup, je rozhodčí orgán oprávněn postupovat 

způsobem, který považuje za vhodný. Čl. 22 zákona č. 60/2003 stanoví, že rozhodčí 

orgán je oprávněn rozhodovat o své pravomoci včetně námitek na existenci nebo 

platnost rozhodčí smlouvy. Tyto námitky musí být předloženy nejpozději při prvním 

úkonu vůči rozhodčímu orgánu. Rozhodčí orgán může vydávat předběžná opatření, 

která považuje za nezbytná v souvislosti s předmětem konfliktu. Rozhodčí orgán je 

povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu své 

funkce. Rozhodce je oprávněn rozhodnout, zda jednání bude probíhat ústně či písemně. 

Rozhodčí orgán je také oprávněn požádat soud o pomoc při získávání důkazů. Rozhodčí 

orgán může provést opravu rozhodnutí do 10. dnů od doručení podle čl. 39 zákona č. 

60/2003. K žádosti stran může také rozhodčí orgán:  

• opravit chyby ve výpočtech, administrativní a pravopisné chyby a  

• objasnit význam. 
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Dále může rozhodčí orgán ve lhůtě 20 dnů doplnit, co nebylo řešeno v rozhodnutí a 

mělo být. 

Zahájení  

Rozhodčí řízení se ve smyslu čl. 27 zákona č. 60/2003 zahajuje doručením žaloby 

žalované straně. Rozhodčí řízení musí proběhnout do 6ti měsíců od podání. Může být 

požádáno o odůvodněné prodloužení až o 2 měsíce.  

Ukončení  

Rozhodčí orgán ve stanovené lhůtě vydá stranám rozhodnutí nebo vydá příkaz 

k ukončení rozhodčího řízení, pokud: 

• žalobce vezme žalobu zpět, 

• strany se dohodly na ukončení řízení a  

• další řízení je zbytečné nebo nemožné. 

Žalovaná strana může navrhnout odklad výkonu rozhodnutí tím, že nabídne jistotu 

přiznané částky a případné ztráty, které by mohly vzniknout z prodlení při vymáhání 

plnění. 

Pravomoc soudů 

Soudy mohou zasahovat do rozhodčího řízení pouze na základě zákona. Pro 

jmenování rozhodců je věcně příslušný soud prvního stupně. 

Itálie 

Rozhodčí řízení v Itálii je upraveno ve 4. knize hlavě VIII italského občanského 

soudního řádu (CPC - Codice di Procedura civile). CPC změnily zákony pro vnitrostátní 

rozhodčí řízení, a to  

• zákon č. 28 ze dne 9. února 1983, který umožnil ustanovení rozhodčího orgánu i 

mimo italskou národnost, a  

• nařízení č. 40 ze dne 2. 2. 2006, které provedlo změnu velkoobchodních pravidel 

CPC o rozhodčím řízení. 
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Rozsah a použití  

CPC se vztahuje na všechna rozhodčí řízení probíhající v Itálii. CPC stanoví různá 

pravidla pro domácí a mezinárodní rozhodčí řízení. Za domácí rozhodčí řízení se 

považuje případ kdy místem rozhodčího řízení je Itálie a strany jsou italskými subjekty. 

Rozhodčí řízení se rozlišuje na arbitratio rituale a arbitratio irrituale. Arbitratio rituale je 

klasické rozhodčí řízení řídící se pravidly CPC a vede k vykonatelnému rozhodnutí, 

zatímco arbitratio irrituale je alternativní rozhodčí řízení, které je závazné pouze pro 

strany. Rozdíl mezi oběma řízeními pak spočívá ve vykonatelnosti rozhodnutí. 

Rozhodčí smlouva může stanovit, že strany zmocňují rozhodčí orgán jednat podle 

zásady ex aequo et bono. Pokud není způsob řízení zvolen, považuje se za základní 

arbitratio rituale. Rozhodčí řízení nelze použít v souladu s čl. 806 CPC v případě 

konfliktů o nezadatelná práva. Konflikty v pracovních smlouvách mohou být 

předloženy rozhodčímu řízení pouze, stanoví-li tak zákon nebo kolektivní smlouva. 

V tomto případě není možné rozhodovat podle zásady ex aequo et bono a proti 

rozhodnutí je možné se odvolat k soudu. Na základě zákona č. 366 ze dne 3. 10. 2001 

vydala italská vláda nařízení s mocí zákona č. 5/2003, kterým zavedla nová procesní 

pravidla pro řešení firemních konfliktů týkajících se všech podnikových vztahů. 

Platnost tohoto nařízení je od 1. 1. 2004. Podle čl. 34 CPC musí být poskytnuta třetí 

straně, která není spojena se společností možnost jmenovat rozhodce, jinak je rozhodčí 

doložka neplatná. Pokud třetí strana rozhodčí orgán nejmenuje, jmenuje ho předseda 

okresního soudu. Jmenování rozhodčího orgánu třetí stranou je odlišné od CPC a má za 

cíl podporu při výběru rozhodčího orgánu k zajištění nestrannosti a nezávislosti. 

Zakladatelská smlouva společnosti pak může obsahovat ustanovení o předložení 

konfliktů vzniklých mezi: 

• akcionáři a 

• společností a jejími akcionáři k rozhodčímu řízení. 

Každá změna, která zavádí nebo ruší rozhodčí doložky, musí být schválena alespoň 

2/3 většinou akcionářů základního kapitálu společnosti. Ustanovení, která nejsou řešena 

v nařízení, se řídí pravidly CPC. Nařízení se liší od CPC v těchto případech: 
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• rozhodčí žaloba musí být podána společnosti a musí být přístupná všem 

akcionářům podle čl. 35 odst. 1 CPC,  

• třetí strany mohou zasahovat do řízení společnosti podle čl. 105 CPC, a 

• pokud se týká platnosti usnesení akcionářů, může rozhodce vždy pozastavit 

účinky těchto rozhodnutí jako preventivní opatření. 

Obecné zásady 

Mezi obecné zásady arbitratio rituale, na kterých je postaveno rozhodčí řízení v Itálii, 

je: 

• právo na spravedlivý proces a rovné zacházení s možností předložení obrany, a 

porušení této zásady je sankcionováno zrušením rozhodnutí podle čl. 892 CPC, 

• právo na nestranný rozhodčí orgán a jeho výběr a 

• právo na autonomii vůle stran o předmětu sporu, místě a pravidlech řízení, 

jednací řád apod. 

Rozhodčí smlouva a rozhodčí orgán 

Rozhodčí smlouva může být uvedena ve smlouvě nebo v samostatné dohodě. Podle 

čl. 807 CPC musí mít rozhodčí smlouva písemnou formu a jasně stanovený předmět 

konfliktu. Pokud je rozhodčí smlouva začleněna do Všeobecných závazných podmínek, 

musí být tyto podepsány stranami na rozdíl od rozhodčího řízení mezinárodního. 

Rozhodčí smlouva je při posuzování oddělena od smlouvy hlavní. Při určení rozhodců 

platí obecně autonomie vůle stran. Pokud není rozhodce určen, jmenuje tohoto rozhodce 

předseda okresního soudu v okrese, kde má rozhodčí sídlo. Pokud je rozhodčí orgán 

vícečlenný, je povinností strany oproti výzvě jmenovat rozhodce ve lhůtě 20. dnů od 

obdržení výzvy. Jako rozhodce může působit podle čl. 812 CPC pouze osoba způsobilá 

k právním úkonům a řádně určená nebo jmenovaná. Nemůže to být např. osoba 

postižená konkursem nebo vyloučená ze zastávání veřejných funkcí. Rozhodce přebírá 

svoji funkci podpisem rozhodčí doložky nebo při prvním jednání ve věci nebo 

zvláštním zákonem. Výměnu rozhodce může požadovat strana v případě, že: 
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• rozhodce nesplňuje požadavky dohodnuté smluvními stranami, 

• rozhodce nebo společnost, jejímž je ředitelem, má zájem na výsledku řízení 

nebo příbuzné v řízení, 

• rozhodce nebo jeho manželka (do čtvrtého stupně příbuzenství) žijí společně 

nebo je pojí blízké přátelství k jedné ze stran nebo s jedním z právníků obou 

stran, 

• rozhodce nebo jeho manželka je účastníkem řízení nebo je věřitelem nebo 

dlužníkem jedné ze smluvních stran nebo jeden z jejich právníků, 

• existuje vážné nepřátelství mezi rozhodcem, stranami nebo jedním z právníků, 

• rozhodce je učitel, zástupce zaměstnavatele jedné ze stran nebo je ředitelem 

subjektu, který má zájem na výsledku řízení, 

• rozhodce poskytl radu, působil jako svědek nebo se podílel jako soudce v téže 

věci a 

• existují závažné důvody nebo výhody, kdy je to na základě zákona vhodné. 

Lhůta pro podání žádosti je 10. dnů od určení nebo jmenování rozhodce nebo ode 

dne, kdy byl důvod zjištěn. O výměně rozhodce rozhoduje k návrhu strany předseda 

Soudního dvora. 

Pravomoc rozhodčího orgánu 

Rozhodce je povinen vydat rozhodnutí ve lhůtě podle dohody stran. Pokud takto 

neučiní, je odpovědný za vzniklou škodu. Nemůže také odstoupit ze své funkce bez 

uvedení dobrého důvodu. Strany mohou podat k soudu návrh na odstranění rozhodce, 

který může být nahrazen v případě: 

• pracovní neschopnosti, 

• konfliktu zájmů, 

• nečinnosti nebo zpoždění řízení, pokud byl k odstranění této nečinnosti vyzván, 

• odstoupení rozhodce v případě dobrého důvodu, 

• smrti.  
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Rozhodce má také odpovědnost za škodu způsobenou stranám v případě: 

• hrubé nedbalosti, zpoždění řízení nebo podvodu, 

• odstoupení bez vážného důvodu, 

• vydání rozhodnutí podvodným či hrubě nedbalostním jednáním nebo při 

zpoždění. 

Náhrada škody nesmí přesáhnout trojnásobek odměny rozhodce. Rozhodce má nárok 

ve smyslu čl. 814 na odměnu a náhradu svých nákladů. Tyto jsou stanoveny Vyhláškou 

italského ministerstva spravedlnosti ze dne 8. 4. 2004. Rozhodčí orgán je oprávněn 

rozhodovat o své pravomoci, která zahrnuje posouzení možnosti stran, dodržování 

formálních požadavků arbitrability konfliktu a určení či jmenování rozhodců. Námitku 

nepříslušnosti jurisdikce může strana podat do prvního jednání ve věci dle čl. 819 CPC. 

Rozhodčí orgán má právo odstoupit z výkonu své funkce v případě, že strany změní 

v průběhu řízení procesní pravidla. Ze strany rozhodčího orgánu se pak jedná o tzv. 

dobrý důvod. Rozhodčí orgán má pravomoc předvolávat a vyslýchat svědky dle 

vlastního výběru, nebo může požadovat písemnou formu. Pokud se svědek nedostaví, 

může ho rozhodčí orgán donutit podle čl. 816 CPC, aby před rozhodčí orgán 

předstoupil. Může také požádat státní orgány o poskytnutí písemných informací nebo 

dokladů, které by mohl použít jako důkaz. Rozhodčí orgán však nemůže vydávat 

předběžná opatření. 

Zahájení  

Rozhodčí řízení se zahajuje výzvou druhé straně k určení rozhodčího orgánu. Místo 

rozhodčího řízení stanoví strany, pokud není určeno jinak, stanoví místo rozhodčí 

orgán. Rozhodčí orgán může odmítnout řízení v případě, že nejsou uhrazeny náklady 

řízení dle čl. 816 CPC. Strany si mohou určit procesní pravidla řízení a jazyk pro 

jednání. Pokud si strany nestanoví procesní pravidla, je rozhodčí orgán oprávněn 

postupovat nejvhodnějším způsobem. Rozhodčí orgán však v souladu s čl. 816 nemůže 

vyloučit stanovení lhůty pro předložení požadavků, dokumentů a odpovědí z důvodu 

zajištění spravedlivého procesu. Strany mají možnost volby rozhodného práva. Pokud 

se strany nedohodnou na volbě práva, určí nejvhodnější rozhodné právo rozhodčí orgán. 

Pokud strany souhlasí, je rozhodčí orgán oprávněn rozhodovat konflikt podle zásady ex 
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aequo et bono nebo obchodních zvyklostí. Při podání nemusí strany předložit 

písemnosti, které jsou v jejich neprospěch. Běžnou praxí je výměna písemných podání a 

následné závěrečné slyšení, kde mají strany možnost předložit své argumenty. Strany 

mohou stanovit, jaká pravidla použijí v řízení pro předložení důkazů, je možné se 

souhlasem rozhodčího orgánu předložit také e-mailovou korespondenci nebo naopak 

může toto omezit. Rozhodčí orgán může vydat podle čl. 819 CPC Mezitimní rozhodčí 

nález, který se týká všech dotazů, které vzniknou v průběhu rozhodčího řízení.  

Rozhodčí orgán může zastavit rozhodčí řízení: 

• z důvodu úmrtí nebo výpovědi, 

• pokud v průběhu rozhodčího řízení vznikne problém, který nelze tímto 

způsobem řešit, 

• z důvodu trestního řízení probíhajícího ve věci, 

• pokud rozhodčí orgán předá věc italskému Ústavnímu soudu a 

• pokud o to požádají strany. 

Strany se také mohou dohodnout na zvláštních pravidlech rozhodovacího procesu. 

Rozhodčí orgán ve smyslu čl. 823 CPC musí rozhodčí orgán rozhodnout prostou 

většinou za účasti všech rozhodců. Podle čl. 820 CPC musí rozhodnout do 240 dní od 

přijetí jmenování. Tuto lhůtu lze prodloužit o 90. dnů, nejvýše však jednorázově o 180 

dnů Rozhodnutí zasílá rozhodčí orgán do 10 dnů od posledního podpisu. Strany se 

mohou dohodnout v průběhu řízení na smírném vyřešení konfliktu a požádat rozhodčí 

orgán o vydání rozhodnutí s tímto obsahem. Rozhodčí orgán může sám opravit chyby 

v psaní a počtech podle čl. 826 CPC nebo ve lhůtě 60 dnů na návrh některé ze stran. 

Strany mohou také požádat soud o provedení opravy. Důvody pro zrušení rozhodnutí 

podle italského práva jsou: 

• nedostatek platné rozhodčí smlouvy, 

• rozhodčí orgán nebyl řádně ustanoven, 

• v řízení působil rozhodčí orgán, který nebyl způsobilý, 

•  rozhodnutí bylo mimo jurisdikci rozhodčího orgánu, 

• nesoulad s formálními požadavky, 

• nedodržení lhůty, 
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• nedodržení pravidel stanovených stranami, 

• rozhodnutí nevychází z předložených podkladů, 

• byla porušena zásada spravedlivého procesu, 

• rozhodnutí neřeší podstatu sporu a 

• nesoulad rozhodnutí se zákonem vyjma případů, kdy je rozhodčí orgán oprávněn 

jednat podle zásady ex aequo et bono. 

 

Ke zrušení rozhodnutí může dojít i v jiných případech: 

• nesouladu s italským veřejným pořádkem, 

• konflikty v oblasti zaměstnanosti a 

• konfliktů, které není možno řešit v rozhodčím řízení. 

Strany mohou podat návrh na zrušení rozhodnutí ve lhůtě 90 dnů k odvolacímu 

soudu (Corte di Appello), kde má rozhodčí orgán své sídlo, nejpozději však do 12 

měsíců od posledního podpisu na rozhodnutí. Odvolací soud také může sám z úřední 

povinnosti zrušit rozhodnutí z  důvodů: 

• formálních nedostatků, 

• nedodržení lhůty, 

• nedodržení základních pravidel stanovených stranami, 

• rozhodnutí je v rozporu s rozhodnutím stran, 

• porušení zásad spravedlivého procesu, 

• rozhodnutí nerozhoduje jednu nebo více otázek stran a 

• nesouladu se zákonem. 

Ukončení  

Pokud odvolací soud rozhodne, vrací se konflikt zpět k rozhodčímu orgánu 

k rozhodnutí ve věci samé. Pozastavení vykonatelnosti není však automatické a musí o 

něj strana požádat. 

V domácím rozhodčím řízení ve smyslu čl. 825 CPC je rozhodčí nález předkládán 

vnitrostátnímu soudu, kde má rozhodčí sídlo, k posouzení formálních náležitostí a 

vydání exekuce. Soud v případě námitky rozhodne do 30 dnů od jejího podání. Proti 
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tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Zrušení rozhodčího nálezu může být k návrhu 

strany ve lhůtě 30 dnů z těchto důvodů: 

• rozhodnutí je výsledkem podvodu spáchaného stranou, 

• rozhodnutí bylo vydáno na základě falešných důkazů, 

• důkazy nemohly být předloženy v průběhu řízení nebo z důvodu vyšší moci, 

• rozhodnutí je výsledkem podvodu rozhodčího orgánu. 

Pravomoc soudu 

V případě, že se strany dohodly na předložení konfliktu rozhodčímu orgánu, jsou 

soudy povinny prohlásit svou nepříslušnost, pokud žalovaný nevznese námitku 

nedostatku pravomoci Soudního dvora při prvním jednání ve věci. Soudy jsou také 

oprávněny řešit otázky, které vznikly v rámci rozhodčího řízení. Rozhodčí orgán není 

oprávněn nebo nemůže tyto věci řešit. Národní soudy mají podle čl. 818 CPC výlučnou 

pravomoc nařídit předběžné opatření. Toto předběžné opatření nemá odkladný účinek. 

Rozhodčí nález mohou také napadnout třetí strany do 30 dnů, kdy se o něm dozvěděly, 

pokud: 

• ovlivňuje jejich práva a 

• je výsledkem podvodu, aby jim bylo zabráněno v obnovení úvěru nebo 

reklamaci zakoupeného práva. 

Maďarsko 

V oblasti rozhodčího řízení uzavřela Československá socialistická republika dne 28. 

3. 1989 Smlouvu s Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních 

vztahů v občanských, rodinných a trestních věcech.190 Rozhodčí řízení je v Maďarsku 

upraveno zákonem LXXI z roku 1994 o rozhodčím řízení. Stálý Rozhodčí soud může 

být zřízen Hospodářskou komorou na základě zakladatelské listiny. Pro určitou právní 

oblast může být zřízen specializovaný stálý Rozhodčí soud. Rozhodčí smlouva může 

být uzavřena ve formě rozhodčí doložky jako součást stávající smlouvy nebo může být 

uzavřena jako samostatná smlouva, ve které je uvedeno, zda konflikt bude řešit 

                                                 
190 Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2004 str. 442 a násl. 
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rozhodčí orgán ad hoc nebo stálý rozhodčí soud. Rozhodčí smlouva vyžaduje písemnou 

formu, případně jiné způsoby prokazující sjednání smlouvy. Existence rozhodčí 

smlouvy je prokázána i v případě, že v rámci žalobní odpovědi není vznesena námitka 

na její neplatnost. Elektronické rozhodčí řízení nelze využít. Některé druhy 

občanskoprávních konfliktů jsou z rozhodčího řízení vyloučeny. 

Novou úpravu rozhodčího řízení v Maďarsku provedl Zákon o rozhodčím řízení 

LXXI vytvo řený na základě vzorového zákonu UNCITRAL. Tento zákon byl doplněn 

zákonem o kapitálovém trhu CXX z roku 2001, který poskytuje rámec pro zřízení 

stálého rozhodčího soudu pro peněžní a kapitálové trhy.191 

Rozsah použití  

V Maďarsku je rozhodčí řízení upraveno pro institucionální soudy a rozhodce ad 

hoc. Z tohoto vymezení je osvobozen Stálý rozhodčí soud peněz a kapitálových trhů. 

Obecné zásady 

Obecné zásady jsou zakotveny v zákoně a především se jedná o zásadu: 

• rovnosti účastníků, 

• autonomie vůle stran a 

• řádného procesu. 

Rozhodčí smlouva a ustavení rozhodčí orgánu 

Formální požadavky na náležitosti rozhodčí smlouvy jsou dány § 5 odst. 2-5 Zákona 

o rozhodčím řízení LXXI, který stanoví její písemnou formu. Ta je dodržena i 

v případech, kdy je sjednána prostřednictvím výměny dopisů, faxů nebo jiných 

elektronických prostředků, které vytvářejí trvalý záznam dohody. Platnost se uznává  

v případě, že strana, které je rozhodčí smlouva předložena, tuto smlouvu při prvním 

projednání ve věci nepopře. Strany se mohou odchýlit od zákona pouze, pokud to 

umožňuje § 61 Zákona o rozhodčím řízení LXXI. Rozhodčím orgánem mohou být:  

                                                 
191 www.cmc-arbitration.com/wiki/index.php?title=Hungary. Stránky navštíveny 31. 7. 2011. 
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• osoby starší 24 let, 

• osoby, které nebyly vyloučeny pravomocným rozhodnutím soudu z veřejného 

života, 

Dále nemohou působit jako rozhodci soudci ve svém funkčním období. Rozhodčí 

orgán musí být konstituován lichým počtem. Pokud se strany nedohodnou na počtu 

rozhodců, je rozhodčí orgán 3 členný. Pokud strana nejmenuje rozhodce, může takto 

učinit okresní soud na návrh jedné ze stran dle § 14.2 Zákona o rozhodčím řízení L 

XXI. V případě, že nedojde k ustavení jediného rozhodce nebo předsedajícího 

rozhodce, učiní tak na návrh jedné ze stran nebo rozhodců dle § 14.4 Zákona o 

rozhodčím řízení LXXI Krajský soud. 

Odpovědnost rozhodčího orgánu 

Odpovědnost rozhodce není speciálně upravena, proto se použijí obecná ustanovení o 

náhradě škody. 

Pravomoc rozhodčího orgánu  

Rozhodčí orgán rozhoduje o své vlastní příslušnosti, případně existenci nebo 

platnosti rozhodčí smlouvy. Rozhodčí smlouva se považuje za nezávislou od smlouvy 

hlavní. Rozhodčí orgán je oprávněn v souladu s § 26 Zákona o rozhodčím řízení LXXI 

vydat předběžné opatření na základě svého uvážení, popřípadě na základě žádosti 

některé ze stran, Toto předběžné opatření je však nevymahatelné. Rozhodčí orgán nemá 

pravomoc předvolávat svědky. Rozhodčí orgán však může požádat místní soud o 

předvolání svědka, znalecký posudek apod. 

Zahájení  

Nedohodnou-li se strany jinak, je rozhodčí řízení zahájeno dle § 32 Zákona o 

rozhodčím řízení LXXI obdržením žádosti druhou stranou. Institucionální rozhodčí 

řízení je zahájeno podáním žaloby v sekretariátu. Pokud se strany nedohodnou jinak, 

může rozhodčí soud v souladu s § 28 Zákona o rozhodčím řízení L XXI může stanovit 

jednací řád podle vlastního uvážení. Místo rozhodčího řízení mohou sjednat strany, 

pokud není sjednáno jinak, určí toto místo rozhodce nebo rozhodčí soud. Řízení je 
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v souladu s § 29 Zákona o rozhodčím řízení L XXI neveřejné, pokud se strany 

nedohodnou jinak.  

Ukončení  

Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu. Rozhodčí nález může být napaden u 

soudu žalobou na jeho neplatnost. 

Nizozemí 

Právní základ pro rozhodčí řízení byl v Nizozemí realizován ve III. knize občanského 

soudního řádu (Burgerlijke Wetboek van Rechtvordering). Úprava rozhodčího řízení 

byla provedena v Nizozemí rozhodčím zákonem v roce 1986 platným od 1. 12. 1986 na 

principu pravidel UNCITRAL a tato úprava je vtělena do čtvrté knihy občanského 

soudního řádu. Tato úprava se však nevztahuje na úpravu rozhodčího řízení 

v Nizozemských Antilách a Arubě, kde mají svou vlastní úpravu rovněž založenou na 

úpravě UNCITRAL. 

Rozsah použití  

Úprava rozhodčího řízení se vztahuje na všechna rozhodčí řízení probíhající 

v Nizozemí, bez ohledu na státní příslušnost čl. 1073 RV. 

Obecné zásady 

Rozhodčí řízení musí být založeno na zásadě autonomie vůle, rovnosti účastníků, 

předložení svého vyjádření k případu a slyšení čl. 1039 odst. 1 RV. 

Rozhodčí smlouva a rozhodčí orgán 

Podle čl. 1021 RV musí být rozhodčí smlouva v písemné formě. Ostatní požadavky 

pro platnost rozhodčí smlouvy jsou uvedeny v čl. 1020 RV. Strany si mohou zvolit 

libovolný lichý počet rozhodců. Pokud se strany nedohodnou, určí tyto předseda 

Okresního soudu k žádosti jedné ze stran. 

Pravomoc rozhodčího orgánu 

Rozhodčí orgán je oprávněn rozhodovat o své pravomoci. V případě, že není 

schopen vykonávat funkci, musí odstoupit. Podle čl. 1033 RV může v případě 
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oprávněných pochybností o jeho nestrannosti a nezávislosti být stranami odvolán. 

Pokud by jeho rozhodnutí byla v rozporu s veřejným pořádkem nebo z důvodů 

neoprávněných průtahů nese osobní odpovědnost za vzniklou škodu. Podle čl. 1051 RV 

má rozhodčí orgán pravomoc nařizovat předběžná opatření k žádosti stran. Rozhodčí 

orgán má právo žádat o ústní jednání, předvolávat svědky nebo odborníky (čl. 1039 

RV). Rozhodčí orgán je oprávněn posoudit relevantnost a průkaznost důkazů. Rozhodčí 

orgán je oprávněn vyslýchat svědky pod přísahou. Pokud se svědek nedostaví, může 

rozhodce požádat soud o provedení důkazu. Mezi další pravomoci rozhodčího orgánu 

patří např.: 

• výběr znalce, 

• ukončení rozhodčího řízení v případě, že žadatel nesplní procedurální kroky, 

• zrychlené řízení za předpokladu, že žalovaný je v prodlení se svojí obranou bez 

řádného důvodu a 

• umožnění třetím osobám, které prokáží právní zájem, vstoupit do rozhodčího 

řízení jako vedlejší účastník. 

Zahájení  

Za zahájení rozhodčího řízení je považováno informování druhé strany o tom, že 

byla podána žaloba k rozhodčímu orgánu. Strany si však mohou dohodnout i jiný 

postup pro zahájení rozhodčího řízení. Čl. 1034 RV stanoví, že strany jsou povinny 

v každém stadiu řízení dostavit se osobně za účelem poskytnutí informací nebo sjednání 

smíru. Strany se mohou dohodnout na křížovém výslechu a také sjednat volbu práva, 

popřípadě obchodní zvyklosti. Pokud není sjednáno jinak, může soud určit právo země 

úzce spjaté se smlouvou. 

Ukončení 

Aby byly splněny formální stránky zápisu v rozhodčím řízení je v Nizozemí 

populární ustanovit úředníka (griffiera), který zajistí splnění dohodnutých formalit. Čl. 

1057 RV upravuje náležitosti Rozhodčího nálezu. Rozhodčí nález musí obsahovat 

odůvodnění, jinak může být zrušen. Čl. 1060 RV obsahuje možnost opravy rozhodčího 

nálezu do 30 dnů od jeho doručení. Rozhodčí orgán je povinen rozhodčí nález uložit 

v kanceláři Soudního dvoru v sídle rozhodčího řízení.  
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Pravomoc soudů 

Nizozemské soudy mají především funkci nápomocnou např. při jmenování 

rozhodčího orgánu, výslechu svědků apod. Důvody, pro které může soud zrušit 

rozhodčí nález, jsou následující: 

• rozhodčí smlouva není platná, 

• rozhodčí orgán nebyl řádně jmenován, 

• tribunál nemá věcnou příslušnost, 

• rozhodčí nález nebyl podepsán nebo není odůvodněn a 

• panují vážné nesrovnalosti týkající se řízení, nebo rozhodnutí je v rozporu 

s veřejným pořádkem. 

Pokud není odvolání podáno do 3 měsíců, stává se rozhodnutí vykonatelným. 

Podle čl. 1062 RV musí být rozhodčí nález předán k jeho uznání a výkonu 

Okresnímu soudu. Odmítnutí výkonu je výjimečné a pouze v případech, kdy: 

• obsah rozhodčího nálezu je v rozporu s veřejnou morálkou nebo pořádkem, 

• způsob tvorby rozhodčího nálezu je v rozporu s veřejnou morálkou nebo 

pořádkem a 

• pokuta byla uložena nezákonně. 

Rakousko 

Tradice rozhodčího řízení v Rakousku spadá již do roku 1898, kdy byla již první 

ustanovení tohoto charakteru začleněna do rakouského občanského soudního řádu. 

Nový rozhodčí zákon byl přijat v roce 2006 s platností od 1. 7. 2006. Rozhodčí řízení 

v Rakousku je upraveno § 577 až 618 ZPO.  

Rozsah použití  

Ustanovení § 577 až 618 ZPO nerozlišují mezi domácí a mezinárodním rozhodčím 

řízením a také mezi nekomerčním a komerčním výkonem rozhodčí činnosti. V případě 

spotřebitelské a pracovní rozhodčí činnosti jsou zvláštní ustanovení v § 617 a 618 ZPO. 
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Spotřebitelé 

Paragraf  617 ZPO stanoví zvláštní ustanovení mezi podnikateli a spotřebiteli. Platná 

smlouva může být uzavřena pouze po vzniku konfliktu. Dohoda musí být podepsána 

stranami a součástí této dohody musí být písemná instrukce o rozdílu mezi soudním a 

rozhodčím řízení, se kterou se respondent před podpisem seznámí. 

Pracovní vztahy 

Pro případ rozhodčího řízení v pracovněprávních vztazích je postup upraven v § 618 

ZPO. Tento postup není založen na vzorových pravidlech UNCITRAL. Paragraf  617 

ZPO je rozšířen o některé pracovní záležitosti podle § 50 odst. 1 zákona ASGG ( 

Arbeits-und Sozialgerichtsgesetz).192 

Obecné zásady 

Mezi obecné zásady, na kterých je rakouské rozhodčí řízení postaveno, patří: 

• paragraf 594 ZPO rovnost a objektivita, se stranami musí být zacházeno 

spravedlivě a musí být vyslechnuty, 

• autonomie vůle vyjma několika kogentních ustanovení,  

• řádný proces, všechny strany musí mít možnost prezentovat svůj případ, a  

• zásada oddělitelnosti rozhodčí smlouvy od smlouvy hlavní. 

Rozhodčí smlouva a rozhodčí orgán 

Rozhodčí smlouva může být uzavřena v samostatné dohodě nebo může být zahrnuta 

jako rozhodčí doložka ve smlouvě. Musí mít písemnou formu a musí jasně vyjadřovat 

vůli stran předložit věc k projednání rozhodčímu orgánu. Arbitrabilní jsou všechny 

peněžité nároky. Negativní vymezení arbitrability je například v některých otázkách 

rodinného práva, pronájmu majetku, družstevního bytu nebo v otázce nároku na 

náhradu škody vůči generálnímu řediteli společnosti s ručením, omezeným apod. 

                                                 
192http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=1000081.

Stránky navštíveny dne 13. 3. 2013. 
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Rozhodčí smlouvu mohou podepsat za společnost i jiné osoby než statutární orgány 

pouze v případě, že jsou k tomu speciální plnou mocí oprávněny. Strany mohou uvést 

rozhodčí orgán do smlouvy nebo určit postup při jeho jmenování. V případě, že je 

zvolen sudý počet, volí tento rozhodčí orgán svého předsedajícího. Jestliže se strany 

nedohodnou, platí: 

• pokud je rozhodčí orgán určen jako jediná osoba a strany tuto osobu nejmenují 

do čtyř týdnů, učiní tak na návrh jedné ze stran soud, 

• pokud je zvolen jiný počet, určí rozhodčí orgán svého předsedu a 

• existují také důvody pro odvolání rozhodčího orgánu ve smyslu čl. 588 ZPO. 

Těmito důvody může být zpochybnění nezávislosti, nestrannosti, kvalifikace 

apod. 

Pravomoc rozhodčího orgánu 

Rozhodčí orgán je oprávněn rozhodovat o své kompetenci v souladu s § 584 a 592 

ZPO. Rozhodčí orgán může k žádosti jedné ze stran nařídit podle § 593 ZPO předběžné 

opatření. Rozhodčí orgán odpovídá stranám za vzniklou škodu v případě, že nesplní své 

povinnosti včas podle § 594 odst. 4 ZPO. Rozhodčí orgán také může požádat o 

provedení úkonu příslušný soud. 

Zahájení 

Rozhodčí řízení se zahajuje doručením žaloby. Strany si mohou sjednat postup, 

podle § 594 odst. 1 ZPO, jakým má rozhodčí orgán postupovat. ZPO vycházel při 

úpravě výkonu rozhodčí činnosti ze vzorového zákonu UNCITRAL. Rozlišuje se 

platnost smlouvy a platnost rozhodčí doložky v ní obsažené. V případě neplatnosti 

rozhodčí doložky není neplatná hlavní smlouva. Platí zde tedy zásada oddělitelnosti. 

Strany předkládají důkazy pro svá tvrzení a rozhodčí orgán tyto hodnotí ve vzájemné 

souvislosti a rozhoduje o jejich přípustnosti. Strany mohou požádat rozhodčí orgán, aby 

rozhodoval podle zásad spravedlnosti (ex aequo et bono). Není stanovena lhůta pro 

vydání rozhodnutí, rozhodčí orgán však nesmí činit nedůvodné průtahy. Strany mohou 

také v průběhu rozhodčího řízení uzavřít dohodu a tuto dohodu poté začlení do 

rozhodnutí rozhodčí orgán.   
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Ukončení  

Skončením řízení končí mandát rozhodčího orgánu. Náklady řízení se ve smyslu čl. 

609 ZPO určují podle výsledku řízení. Rozhodčí orgán může také opravit chyby v psaní, 

počtech atd. podle § 610 ZPO, a to buď na základě žádosti stran, nebo z vlastního 

podnětu ve lhůtě čtyř týdnů. Rozhodčí řízení může být ukončeno z těchto důvodů: 

• žalující nepodá žalobu v souladu se zákonem, 

• žadatel stáhne své podání v případě, že respodent uzná svůj závazek, 

• smluvní strany se dohodly na ukončení a 

• další řízení není možné. 

Návrh na zrušení rozhodčího nálezu musí být podán do tří měsíců od doručení (čl. 

611 odst. 4 ZPO) zejména z těchto důvodů: 

• rozhodčí smlouva zaniká před vydáním rozhodčího nálezu v případě 

nearbitrovatelnosti věci,  

• pokud rozhodčí orgán prohlásí, že mu pravomoc není dána,  

• rozhodčí smlouvu podepsala osoba, která nemá způsobilost k právním úkonům, 

• pokud strana nebyla řádně vyrozuměna o ustanovení rozhodce, nebo zahájení 

řízení nebo se nemohla k řízení vyjádřit a 

• v případě, že rozhodčí orgán překročil svou pravomoc. 

Pravomoc soudů 

Prvostupňovými soudy pro řešení záležitostí v rozhodčím řízení jsou v Rakousku 

podle § 615 ZPO stanoveny Krajské soudy (Landesgericht). Podle § 616 ZPO musí být 

na žádost jedné ze stran vyloučena ze soudního řízení veřejnost v případě projednávání 

rozhodčího řízení.   
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Polsko 

Právní úprava rozhodčího řízení v Polsku je upravena v 5 části novelizovaného 

občanského soudního řádu KPC (Kodeks  Postepowania Ciwilnego). Další úprava byla 

provedena k 17. 10. 205 a je založena na pravidlech UNCITRAL.  

Rozsah a použití 

Právní úprava se vztahuje na všechna rozhodčí řízení prováděná v Polsku a dále na ta 

řízení, o kterých to stanoví zákon. Rozhodčí řízení lze použít také v družstevních 

sporech, společnostech a oblasti zaměstnanosti za předpokladu, že rozhodčí smlouva je 

uzavřena až po vzniku konfliktu. Negativní vymezení je v případě stanovení výše 

výživného. Pokud jedna ze stran předloží věc soudu a druhá strana nevznese námitku 

věcné nepříslušnosti, soud věc rozhodne v souladu s § 165 odst. 1 KPC. 

Obecné zásady 

• velká smluvní volnost stran, 

• možnost dohody na postupu řízení pro řešení svého konfliktu, 

• ujednání, která brání principu rovnosti, jsou zakázána a 

• soudy mohou zasahovat do rozhodčího řízení pouze v zákonem stanovených 

případech. 

Rozhodčí smlouva a rozhodčí orgán 

Rozhodčí smlouva může mít formu samostatné smlouvy nebo doložky začleněné do 

hlavního dokumentu. Samostatnost rozhodčí smlouvy od smlouvy hlavní je upravena 

v § 1180 odst. 1 KPC. Rozhodčí smlouva podle § 1162 odst. 1 musí mít písemnou 

formu. Rozhodčí smlouva zaniká, pokud není rozhodčí orgán schopen vykonávat svoji 

funkci popřípadě, kdy není možno docílit 100% souhlas rozhodčího orgánu, což bylo 

ujednáno jako podmínka pro vydání rozhodnutí. Toto se může týkat i pouze části 

rozhodnutí. Rozhodcem nemůže být soudce státního soudu, naopak rozhodcem může 

být i cizí státní příslušník. Pro výběr rozhodčího orgánu lze jmenovat třetí osobu. Pokud 

není stanoven počet rozhodčího orgánu, je stanoven v souladu s § 1169 odst. 2 KPC. 

Rozhodce může k žádosti jedné ze stran jmenovat státní soud, který také může rozhodce 



 

136 

 

 

odvolat za předpokladu, že jsou dány oprávněné pochybnosti o jeho nestrannosti a 

nezávislosti podle čl. 1172 odst. 2. Odměna rozhodce je závislá na dohodě stran. 

Pravomoc rozhodčího orgánu 

Rozhodce je oprávněn rozhodovat v souladu s pověřením stran. Je odpovědný za 

vzniklou škodu, pokud ji způsobil opomenutím, nedbalostí, popřípadě odstoupením 

z funkce bez uvedení řádného důvodu. Rozhodčí orgán rozhoduje o své pravomoci  a  

platnosti rozhodčí smlouvy. Námitku nedostatku pravomoci rozhodčího orgánu může 

strana vznést nejpozději při prvním úkonu ve věci v souladu s § 1180 odst. 2 KPC. 

Předběžné opatření je vydáváno k žádosti jedné ze stran státním soudem. Rozhodčí 

orgán nemůže nutit svědky k podání svědectví. Rozhodčí orgán je oprávněn požádat 

státní soud o pomoc při výkonu své funkce. Vzhledem k tomu, že bylo mnohonásobně 

napadáno doručování, a tím i vykonatelnost rozhodnutí, bylo toto upraveno detailně 

v souladu s § 1160 odst. 1 KPC. Za doručení se považuje doručení na adresu trvalého 

bydliště nebo adresu pro doručení, které jsou uvedeny ve smlouvě, pokud není této 

smlouvy, potom na adresu registrovanou.  

Zahájení  

V souladu s § 1184 odst. 1 KPC si mohou strany sjednat procesní pravidla 

rozhodčího řízení. Pokud si strany neujednají jinak, může rozhodčí orgán postupovat 

nejvhodnějším způsobem. Rozhodčí řízení se zahajuje doručením žaloby žalované 

straně v souladu s čl. 1186 CCP. Žalující musí podat ve stanovené lhůtě prohlášení o 

pohledávce a respondent může podat obranu. Pokud se strany nedohodnou jinak, 

rozhodčí orgán určí, zda řízení bude probíhat ústně nebo na základě předložených 

písemností. Strany mohou požádat rozhodčí orgán o rozhodování podle ex aequo et 

bono nebo s obecnými zásadami práva. Náklady rozhodčího řízení platí obě strany 

společně a nerozdílně. Náklady řízení jsou dohodnuty v rozhodčí smlouvě nebo jsou 

uvedeny v konečném rozhodnutí. 

Ukončení 

Rozhodčí řízení končí dohodou nebo vydáním rozhodnutí na základě výsledků 

dokazování. Rozhodčí orgán řízení zastaví v těchto případech: 
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• žalující nepředložil žalobu ve stanovené lhůtě, 

• žalující vzal žalobu zpět, pokud žalovaná strana nenamítla oprávněný zájem na 

pokračování řízení, a  

• rozhodčí orgán dospěl k závěru, že další jednání by bylo nemožné nebo 

zbytečné. 

Rozhodčí orgán je povinen k žádosti jedné ze stran provést opravu nebo výklad 

rozhodnutí ve lhůtě 14 dnů od doručení žádosti. Žaloba na neplatnost rozhodčího nálezu 

musí být podána v subjektivní lhůtě 3 měsíců od doručení, nejpozději však ve lhůtě 

objektivní 5 - ti let, pokud bylo rozhodnutí vydáno na základě padělaných dokumentů 

nebo způsobeno trestným činem. 

Pravomoc soudů 

Soud řeší k žádosti jedné ze stran zejména: 

• jmenování předsedy rozhodčího orgánu, pokud se strany nedohodly, 

• odvolání proti rozhodnutí rozhodčího orgánu, pokud nepostupoval podle 

stanovených podmínek, 

• stanovení odměn rozhodčímu orgánu a nákladů řízení, pokud nejsou dohodnuty 

stranami, 

• provedení výslechu svědka, pokud takto nemůže provést rozhodčí orgán, 

• uložení spisů o průběhu rozhodčího řízení soudem a 

• vydání rozhodnutí o vykonatelnosti rozhodnutí rozhodčího orgánu. 

 

    Zrušení rozhodčího nálezu soudem je upraveno § 187 KPC v souladu s § 1206      

odst. 1 KPC v těchto případech: 

• není platná rozhodčí smlouva nebo dohoda je neplatná nebo neúčinná, 

• straně nebylo umožněno jednat před rozhodčím orgánem, 

• rozhodčí nález jde nad rámec požadovaného žalobního nároku, 

• rozhodčí orgán nebyl řádně stanoven, 

• rozhodnutí bylo vydáno na základě padělaných dokumentů nebo trestným činem 

rozhodčího orgánu, 

• již existuje platné rozhodnutí ve věci, 
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• jestliže konflikt není arbitrovatelný a  

• je v rozporu se základními pravidly polské veřejné politiky. 

Portugalsko 

 Výkon rozhodčí činnosti v Portugalsku upraven v knize IX. zákonem č. 63/2011 

ze dne 14. 12. 2011. Dobrovolné rozhodčí řízení lze využít pro urovnání všech 

konfliktů, které nemusí být podle zákonů předloženy ke zvážení soudnímu dvoru nebo 

rozhodčímu soudu. 

 Nařízením s mocí zákona č. 60/2011 ze dne 6. 5. 2011 byla zřízena Národní síť 

středisek institucionalizovaného rozhodčího řízení (RNCAI), tzv. rozhodčí centra. 

Rozhodčí nález je vykonatelný stejně jako rozhodnutí soudu prvního stupně, a to za 

podmínek uvedených v zákoně o občanských řízeních. 

Rumunsko  

Rozhodčí řízení je upraveno ve čtvrté knize čl. 340-371 rumunského občanského 

zákoníku CPC. V roce 1993 bylo rozhodčí řízení rozšířeno i na domácí obchodní 

konflikty. Vzorem byly zásady UNCITRAL, modelového zákona z roku 1985. 

Rumunsko také ratifikovalo Newyorskou úmluvu o uznání a výkonu rozhodčích nálezů 

z roku 1958. 

Rozsah a použití  

Úprava rozhodčího řízení pod § 340 až 371 CPC tvoří základní rámec pro všechny 

formy rozhodčího řízení domácí a mezinárodní arbitráže. Strany se mohou také 

dohodnout na rozhodování podle zásady ex aequo et bono. Mohou určit nebo jmenovat 

jednoho či více rozhodců nebo odkázat na specializovanou rozhodčí instituci. Rozhodčí 

řízení v Rumunsku se vztahuje na patrimoniální konflikty (konflikty o finanční zájem). 

Nevztahuje se např. na civilní status osob, kolektivní pracovní konflikty, konfliktů 

určitého akcionáře práva k duševnímu vlastnictví, konkursní řízení apod.  



 

139 

 

 

Obecné zásady 

Mezi nejdůležitější zásady rumunského rozhodčího řízení patří: 

• spravedlnost,  že se stranami musí být zacházeno stejně,  

• každá strana má právo na spravedlivý proces,  

• právo na obhajobu, 

• autonomie vůle stran, 

• strany se mohou dohodnout na postupu v řízení zvláštní písemnou dohodou nebo 

odkázat na pravidla rozhodčího řízení za předpokladu, že nejsou v rozporu 

s rumunským veřejným pořádkem a dobrými mravy a 

• důvěrnost a v případě porušení této povinnosti odpovědnost rozhodce za 

vzniklou škodu. 

Rozhodčí smlouva a rozhodčí orgán 

Použití rozhodčí smlouvy je upraveno v § 340 CPC ve formě rozhodčí doložky nebo 

rozhodčí smlouvy, ze které je jedna nebo více osob jmenovaných stranami oprávněna 

posoudit konflikt a vydat závazné rozhodnutí. Rozhodčí smlouva musí obsahovat jméno 

rozhodce, popřípadě rozhodců nebo způsob jejich určení, jinak je neplatná. V souladu 

s čl. 343 CPC musí mít rozhodčí smlouva písemnou formu, jinak je neplatná. Rozhodčí 

smlouva je také nezávislá na smlouvě hlavní a je tedy od ní oddělitelná. Pokud však 

hlavní smlouva vykazuje vady (např. při nezpůsobilosti strany k právním úkonům, je 

neplatná i rozhodčí smlouva. Ustanovení rozhodčího orgánu upravuje § 344 CPC, kdy 

může být každá osoba rumunské národnosti rozhodcem, pokud má plnou způsobilost 

k právním úkonům. Strany mohou určit počet rozhodců. Pokud tak neučiní, bude se 

rozhodčí orgán skládat ze tří rozhodců. Žalobce musí písemně vyzvat druhou stranu 

k souhlasu se jmenováním navrženého rozhodce nebo jmenovat svého rozhodce pro 

případ vícečlenného rozhodčího orgánu. Druhá strana musí odpovědět do 10 dnů a uvést 

připomínky. Na základě nedávných změn Pravidel Mezinárodního rozhodčího soudu 

(Colegiul) se musí určení rozhodci vyjádřit do 5 dnů, zda mandát přijímají, či nikoliv. 

Předseda rozhodčího soudu pak určí předsedajícího rozhodce do 10 dnů od přijetí 

mandátu ostatními rozhodci. Pokud se strany nedohodnou, vyzve předseda soudu, aby 

strany předložily soudu určení rozhodců ve lhůtě 10 dnů. Proti tomuto rozhodnutí není 
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odvolání. Strany mohou požadovat odstoupení rozhodce za předpokladu, že jsou 

důvodné pochybnosti o jeho nestrannosti, nezávislosti nebo pokud nesplňuje 

předpoklady dohodnuté kvalifikace. Tyto pochybnosti však musí vznést před prvním 

jednáním. Pokud důvody vzniknou v průběhu řízení, musí být odstraněny do 10. dnů od 

výskytu těchto pochybností. Jmenování nového rozhodce je podřízeno stejným 

pravidlům jako při prvním určení nebo jmenování. Rozhodce oproti soudci může být 

odpovědný za škody podle § 353 CPC jestliže: 

• odstoupí ze svého mandátu bez řádného důvodu, 

• selže při jednání nebo nevydá konečné rozhodnutí ve stanovené lhůtě nebo  

• jinak závažně poruší své povinnosti. 

Pravomoc rozhodčího orgánu 

Rozhodčí orgán je oprávněn rozhodovat o své pravomoci. Rozhodčí soud má 

pravomoc nařizovat předběžná a ochranná opatření v průběhu rozhodčího řízení. Pokud 

toto strany poruší, může rozhodčí soud prostřednictvím státního soudu tyto povinnosti 

vymáhat. Rozhodčí orgán může rozhodnout také konflikt podle zásady ex aequo et 

bono, pokud jej však strany k tomuto písemně zmocnily. Rozhodčí orgán je povinen 

účastnit se soukromého jednání před vydáním konečného rozhodnutí. Konečné 

rozhodnutí pokud není ujednáno jinak, musí být vydáno do 5 měsíců od data ustavení 

rozhodčího orgánu. Tato lhůta může být prodloužena dohodou stran o 2 měsíce. Pokud 

má rozhodce jiný názor, musí být písemně odůvodněna podepsán. 

Zahájení  

Rozhodčí řízení se zahajuje žalobou podanou žalované straně a všem určeným 

rozhodcům spolu s kopiemi důkazů. Rozhodčí řízení může probíhat na základě pravidel 

stanovených ve smlouvě § 341 odst.1a 2 CPC nebo na základě uvážení rozhodčího 

orgánu podle § 341 odst. 3 CPC, popřípadě podle pravidel stanovených podle § 341 

odst. 4 CPC. Žaloba musí obsahovat:  
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• jméno, bydliště nebo sídlo smluvních stran, v případě právnické osoby název, 

sídlo, IČ, telefon a bankovní účet, 

• jména a postavení všech zástupců žalobce, 

• odkaz na rozhodčí smlouvu nebo předložení dohody, 

• předmět, cenu a způsob výpočtu výše pohledávky, 

• skutkovou a právní kvalifikaci, o níž je žalobní tvrzení opřeno, 

• jména a bydliště rozhodčího orgánu a 

• podpis žalobce. 

Ve lhůtě 30 dnů se musí žalovaná strana vyjádřit. Toto vyjádření musí obsahovat 

podle § 356 CPC: 

• námitky k žalobě, 

• věcné a právní zdůvodnění námitek k podané žalobě a 

• další náležitosti požadované čl. 355 CPC. 

Žalovaná strana může podat protinávrh, který však musí splňovat stejné požadavky 

jako žaloba a musí být podán do prvního jednání ve věci. Veškerá komunikace je 

písemná a je zasílána doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí. Poté rozhodčí orgán 

ve lhůtě ne kratší než 15 dnů od doručení předvolá strany k ústnímu slyšení. Rozhodčí 

orgán může také k žádosti stran toto slyšení odložit. Pravidla pro předkládání důkazů 

jsou uvedena v § 358 CPC. Každá strana má důkazní břemeno ke svým tvrzením. 

Rozhodčí orgán nemůže předvádět strany k výslechu, může však požádat soud o 

provedení tohoto důkazu. Zápis z jednání rozhodčího soudu musí obsahovat: 

• složení rozhodčího soudu, datum a místo jednání, 

• označení účastníků a jejich zástupců a dalších osob, které se účastní řízení, 

• stručný popis jednání, 

• požadavky a argumentace účastníků, 

• důvody nařízených opatření, 

• řád rozhodčího orgánu a 

• podpisy rozhodců. 

Strany mají právo vyžádat si kopii tohoto zápisu, popřípadě el. formu, a mají 

možnost na žádost opravit nebo změnit tento zápis.  
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Na závěr řízení se vyhotoví písemný rozhodčí nález, který musí obsahovat: 

• jména členů rozhodčího soudu a místo a datum probíhajícího řízení, 

• jména účastníků a jejich zástupců, jejich adresy a sídla, 

• odkaz na rozhodčí smlouvu, podle které je založeno rozhodčí řízení, 

• stručný popis předmětu konfliktu, 

• důvody, na nichž je rozhodnutí založeno, popřípadě rozhodnutí ex aequo et 

bono, 

• výrok rozhodnutí a 

• podpisy rozhodčího orgánu. 

Rozhodčí nález musí být doručen do 1 měsíce po jeho vydání. Rozhodčí orgán je 

také povinen uložit své rozhodnutí k příslušnému soudu do 20 dnů od vydání. Pokud 

není úrok sjednán, může jej rozhodčí orgán stanovit na základě bankovní sazby 

Rumunské národní banky. Náklady rozhodčího řízení se skládají z : 

• nákladů na organizaci a provádění rozhodčího řízení, 

• nákladů na důkazy, 

• cestovních náhrad rozhodců, znalců a svědků a 

• poplatků rozhodců. 

Strany mohou požádat do 10. dnů o provedení opravy vydaného rozhodnutí. Soud 

může rozhodovat konflikt ve smyslu § 343 CPC, pokud: 

• rozhodčí smlouva je neplatná, neúčinná nebo nezpůsobilá k použití, 

• respondent již předložil svoji obhajobu ve věci samé, bez výhrady jurisdikce na 

základě rozhodčí smlouvy a 

• rozhodčí soud nemůže být tvořen z důvodů spadajících do oblasti působnosti 

respondenta. 

 

 V případě sporu o kompetenci rozhoduje nejbližší vyšší soud. O ochranná opatření 

může požádat strana pouze soud. Strany mohou také sjednat přezkum ve druhém stupni.  
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Ukončení 

Rozhodčí řízení je skončeno vydáním rozhodnutí. Toto rozhodnutí může být zrušeno 

podle § 364 CPC z těchto důvodů: 

• konflikt nebyl arbitrovatelný, 

• rozhodčí orgán rozhodl v situaci, kdy rozhodčí smlouva neexistovala, nebyla 

platná nebo účinná, 

• rozhodčí orgán nebyl ustaven v souladu s požadavky stran nebo zákona, 

• strana nebyla přítomna jednání nebo jí nebylo umožněno před rozhodčím 

orgánem jednat, 

• rozhodčí nález nebyl vydán stranám do 5 měsíců na základě § 353 CPC, 

• rozhodčí nález rozhodoval o věci, která nebyla předmětem žaloby, 

• rozhodčí nález nebyl odůvodněný a podepsaný a 

• rozhodčí nález byl v rozporu s veřejným pořádkem, dobrými mravy a 

kogentními ustanoveními zákona. 

Soud nadřízený soudu prvního stupně, může zrušit řízení ve smyslu § 365 odst. 1 

CPC do jednoho měsíce od doručení rozhodčího nálezu. Podle § 367 CPC je rozhodčí 

nález závazný, musí být vykonán stranami. Pokud strana nesplní ve stanovené lhůtě, co 

je jí rozhodnutím uloženo, je rozhodnutí vykonatelné. 

Pravomoc soudu 

Soudy mají v Rumunsku pravomoc na základě zákona zrušit rozhodnutí rozhodčích 

orgánů. Jsou oprávněny vydávat předběžná opatření a na úrovni okresních soudů 

rozhodovat o exekuci osob, jejichž sídlo je v obvodu tohoto soudu. 

Slovinsko 

Rozhodčí řízení ve Slovinsku se řídí dvěma zákony. Prvním je slovinský občanský 

soudní řád (ZPP) a Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesní řád (ZMZPP). 

Uznávání rozhodčích nálezů bylo dále upraveno Úředním věstníkem Republiky 

Slovinsko č. 56/1999. Vzhledem k nedostatkům rozhodčího řízení byl přijat nový Zákon 

o arbitráži (Zákon o arbitaži ,,ZArbit“) 9. 8. 2008 s hlavními rysy Modelového zákona 

UNCITRAL. 
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Rozsah použití  

ZArbit upravuje všechny konflikty vedené v rozhodčím řízení ve Slovinsku týkající 

se všech peněžních pohledávek a morálních nároků. Spotřebitelské a zaměstnanecké 

konflikty jsou upraveny zvláštní kapitolou ZArbit. Tato kapitola je upravena tak, aby 

zajistila ochranu slabší strany - spotřebitele. Zákon o ochraně spotřebitele (Zákon o 

varstvu potrošnikov dále jen ,,ZVPot‘‘), Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 20/1998 

a 98/2004 nazývá spotřebitelem fyzickou osobu, která nabude nebo používá služby za 

jiným účelem, než k podnikatelské činnosti. Rozhodčí smlouvu v tomto případě lze 

uzavřít až po vzniku konfliktu na samostatném listu. V rozhodčím řízení nelze 

projednávat konflikty týkající se manželství, mateřství, osvojení atd.  

Obecné principy 

Podle § 21 ZArbit musí být se všemi stranami zacházeno spravedlivě, objektivně a 

musí být vyslechnuty. Musí proběhnout řádný proces, tak aby měly strany možnost 

prezentovat svůj případ za předpokladu dobré víry a autonomie smluvních stran. 

Rozhodčí smlouva a rozhodčí orgán 

Rozhodčí smlouva je definována § 10 ZArbit tak, že strany podřizují rozhodčímu 

řízení všechny nebo některé konflikty, které mohou vzniknout mezi nimi, pokud jde o 

definici právního vztahu. Rozhodčí smlouva musí mít písemnou formu. Pokud strana 

nenamítne neplatnost rozhodčí smlouvy při prvním jednání, předpokládá se, že námitky 

nebyly vzneseny. Požadavky na rozhodčí orgán jsou stanoveny čl. 13 a 14 ZArbit. 

Rozhodcem může být jmenována pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním 

úkonům, která má speciální znalosti a zkušenosti z oblasti práva, ekonomie a ostatních 

dotčených oblastí. Rozhodčí orgán musí mít lichý počet. Každá strana může požádat 

soud, aby přijal nezbytná opatření pro jmenování rozhodce. Strany mohou napadnout 

rozhodčího, pouze v případě důvodných pochybností o jeho nestrannosti a nezávislosti a 

pokud nemá kvalifikaci požadovanou stranami, a to ve lhůtě 15 dnů. Pokud není o 

tomto návrhu řádně rozhodnuto, může strana podat ve lhůtě 30 dnů návrh, aby rozhodl 

soud.   
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Pravomoc rozhodčího orgánu 

Rozhodčí orgán je oprávněn rozhodovat o své pravomoci. Je oprávněn nařizovat k 

žádosti stran, před nebo v průběhu rozhodčího řízení předběžné opatření (§ 12 ZArbit). 

Předběžné opatření může rozhodčí orgán nařídit také z moci úřední. Rozhodčí orgán je 

oprávněn v souladu s § 30 odst. 2 ZArbit požádat soud o provedení výslechu svědka 

apod. Rozhodčí orgán je oprávněn, pokud ho strany k tomu výslovně pověří, rozhodovat 

podle zásady ex aequo et bono. Rozhodčí orgán může opravit chyby v psaní a počtech 

ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodčího nálezu. Strany také mohou požádat rozhodčí 

orgán o výklad určitého místa v rozhodčím nálezu nebo o jeho doplnění. 

Zahájení  

Zahájení je v souladu se Vzorovým zákonem UNCITRAL, a to tak, že řízení se 

zahajuje doručením žaloby žalovanému. Strany si také mohou sjednat postup 

v rozhodčím řízení. Pokud takto neučiní, postupuje rozhodčí orgán způsobem, který 

uzná za vhodný. Musí však přitom dbát na to, aby se stranami bylo zacházeno stejně a 

byla jim dána stejná příležitost k uplatnění svých práv dle § 21 ZArbit. Strany si mohou 

sjednat místo konání rozhodčího řízení, toto místo nemusí být shodné se 

skutečným místem ústního jednání. Žalobce je povinen předložit svoje tvrzení, uvést 

důkazy a identifikovat konflikt. Žalovaný je povinen vyjádřit se k těmto tvrzením. 

Strany také mohou sjednat, zda jednání bude probíhat ústně nebo písemně. Rozhodčí 

orgán může pokračovat v řízení i za předpokladu, že se jedna ze stran nezúčastní. 

Rozhodčí orgán je oprávněn jmenovat pro vypracování posudků experty v souladu s čl. 

30 odst.1 ZArbit. Rozhodčí řízení se provádí v souladu se slovinským občanským 

soudním řízením. Strany mohou požádat o neveřejnost řízení podle čl. 9 odst. 2 ZArbit.  

Ukončení 

Rozhodčí řízení končí: 

• vyrovnáním nebo rozhodnutím,  

• žadatel vezme svou žalobu zpět, 

• strany se dohodnou na jeho ukončení, 

• v řízení není možné pokračovat nebo je zbytečné a 
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• mandát rozhodčího orgánu zanikl. 

Pravomoc soudu 

K rozhodčímu řízení je věcně příslušný Soud prvního stupně v Lublani. Soud může 

zrušit rozhodčí nález, pokud: 

• strany neměly oprávnění být stranou konfliktu, rozhodčí smlouva je neplatná, 

• strana nebyla řádně vyrozuměna o ustanovení rozhodce nebo o zahájení 

rozhodčího řízení, případně jí nebyla dána možnost se k věci vyjádřit, 

• rozhodčí nález byl vydán ve věci, která nebyla arbitrabilní, nebo odsuzoval 

stranu k plnění nad rámec podané žaloby, 

• složení rozhodčího orgánu neodpovídalo dohodě stran a 

• rozhodčí nález byl vydán v rozporu se slovinskou veřejnou politikou. 

Strany se nemohou vzdát svého práva na zrušení rozhodčího nálezu. Soud však může 

poskytnout na návrh stran přiměřenou lhůtu pro odstranění vad řízení, popřípadě 

pozastavit žádost o vynětí půdy z produkce za určité časové období. Soud prvního 

stupně v Lublani (Okrožno sodišče v Lublani) je obecně příslušný pro soudní úkony 

v rámci rozhodčího řízení. Procesní postupy se řídí slovinským občanským soudním 

řádem. Na návrh účastníka může být veřejnost v souladu s oprávněnou žádostí účastníka 

vyloučena (§ 9 odst. 2 ZArbit). 

Slovensko 

Současná právní úprava rozhodčího řízení na Slovensku byla provedena změnou 

dosud platného zákona č. 216/1994 Sb. převzatého z bývalého Československa, který 

byl nahrazen zákonem č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom  konaní (ZRK), který 

vstoupil v platnost 1. 7. 2002 a byl následně novelizován zákonem č. 521/2005 Z. z. 

Zákon, kterým sa mení a doplňa zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a o 

zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. O notároch a notárskej 

činnosti (Notársky poriadok) v znení  neskorších  predpisov.  Tento zákon je již založen 

na modelovém zákonu UNCITRAL z roku 1985.  
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Rozsah a použití  

Rozsah a použití rozhodčího řízení se vztahuje na jakékoliv konflikty, které lze 

vyjádřit penězi a konají se na Slovensku. Negativně je vymezena arbitrovatelnost v 

řízení o nemovitostech, v případě konkursu a vyrovnání, osobním stavu a v souvislosti 

s výkonem rozhodnutí. 

Obecné principy 

Mezi obecné principy, na kterých je založeno rozhodčí řízení, patří zásada autonomie 

vůle stran, zásada nevměšování se místních soudů do průběhu řízení, princip rovnosti 

účastníků a poskytnutí stejných práv všem stranám apod. 

Rozhodčí smlouva a rozhodčí orgán 

Platně uzavřená rozhodčí smlouva musí být písemná a může být uvedena jako 

součást smlouvy ve formě rozhodčí doložky. Rozhodčí smlouva je závazná pro 

nástupce smluvních stran. Pro rozhodčí smlouvu je také platná zásada její oddělitelnosti 

od smlouvy hlavní. Rozhodčí orgán je složen z jednoho nebo více rozhodců, vždy však 

v lichém počtu. Rozhodcem může být osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům 

s čistým rejstříkem trestů. Rozhodce je také povinen sdělit stranám skutečnosti, které by 

mohly vzbudit důvodné pochybnosti o jeho nestrannosti nebo podjatosti v případném 

řízení. 

Pravomoc rozhodčího orgánu 

Rozhodčí orgán je oprávněn rozhodovat o všech konfliktech, které mají majetkovou 

podstatu, vyjma případů týkajících se převodu nemovitostí a dalších práv s tímto 

spojených, rozhodování o osobním stavu, výkonu soudních rozhodnutí, popřípadě 

konkurzního řízení. Rozhodčí orgán je oprávněn rozhodovat o své vlastní příslušnosti 

nebo platnosti či existenci rozhodčí smlouvy. Námitku vůči rozhodci lze podat do 

prvního úkonu ve věci. Rozhodčí orgán může podle § 22 ZRK vydat po dobu řízení 

předběžná opatření, která považuje za nezbytná k ochraně předmětu konfliktu. 

Rozhodčí orgán může požadovat od navrhovatele zajištění navrhovaného předběžného 

opatření a je také oprávněn požádat soud o součinnost v případě, že sám úkon nemůže 

provést.
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Zahájení 

Rozhodčí řízení se zahajuje dnem, kdy je podána žaloba u příslušné instituce, nebo 

v případě rozhodce ad hoc jejím doručením k rukám rozhodce, popřípadě obdržením 

podání druhou stranou. Rozhodčí orgán může požádat strany o úhradu zálohy na 

rozhodčí poplatek. Rozhodčí orgán může vydat svůj vlastní jednací řád v souladu s §14 

ZRK. Místo konání určují strany, pokud není sjednáno jinak, určí jej rozhodčí orgán. 

Doručování se provádí na adresu trvalého pobytu nebo místo či sídlo podnikání. Pokud 

není možno takto doručit, doručuje se na posledně známou adresu. Strany také mohou 

zvolit pro jednání buď písemnou, nebo ústní formu jednání. Strana mající trvalé bydliště 

mimo území Slovenska má právo na 30 denní lhůtu k vyjádření. Rozhodčí nález musí 

obsahovat jméno rozhodčího orgánu, jména rozhodců, jména účastníků a jejich 

zástupců, místo konání řízení, datum vydání rozhodnutí, rozhodnutí rozhodčího orgánu 

o předmětu konfliktu, důvody, na kterých je založeno a poučení. 

Ukončení  

Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesením v případě 

odmítnutí projednání konfliktu nebo úhradou dlužné částky apod. Tato rozhodnutí musí 

mít písemnou formu a musí být řádně doručena do vlastních rukou. Náklady mohou 

obsahovat poplatky rozhodčí instituci, poplatky a výlohy rozhodců, náklady právního 

zastoupení a výdaje obou stran. Tyto výdaje jsou dány jednacími řády nebo dohodou 

stran. Strany se také mohou dohodnout na přezkoumání rozhodnutí jiným rozhodčím 

orgánem. 

Pravomoc soudu 

Soudy poskytují pomocnou úlohu pro rozhodčí řízení např. jmenováním rozhodce, 

vydáním předběžných opatření nebo při shromažďování důkazů. Soud může projednat 

konflikt s rozhodčí doložkou, pokud zjistí, že rozhodčí doložka je neplatná či neexistuje. 

Předběžná opatření před ustavením rozhodčího orgánu vydává soud na návrh strany.  
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Soud může zrušit rozhodčí nález podle § 40 ZRK v případech, kdy: 

• předmět konfliktu nebyl arbitrovatelný,  

• rozhodnutí nespadá do podmínek dohody stran o rozhodčím řízení,  

• rozhodčí smlouva je neplatná,  

• účastník rozhodčího řízení nebyl řádně zastoupen, 

• existují závažné důvody pro znovuotevření konfliktu a  

• vydáním rozhodnutí byl spáchán trestný čin. 

 

5.5 Závěr kapitoly 

Pátá kapitola byla věnovaná rozhodčímu řízení a jeho právní úpravě v ostatních 

zemích.  

Tato mimosoudní forma řešení majetkových konfliktů byla v Československu 

rozšířena do roku 1948. Následně došlo k jejímu zásadnímu omezení až do roku 1994. 

Od roku 1995 bylo již opětovně umožněno využívat této formy řešení majetkových 

konfliktů i pro vnitrostátní konflikty. Podkladem pro vydání zákona o rozhodčím řízení 

byla jednotná pravidla UNCITRAL. Zásadním  předpokladem pro rozšíření rozhodčího 

řízení bylo začlenění rozhodčí doložky do smluvních vztahů  neboť uzavření samostatné 

smlouvy o rozhodci je i v současné době výjimkou. Bohužel začaly vznikat 

v souvislosti s rozhodčím řízením i jiné subjekty než předpokládal zákon. Tento stav 

musel později řešit Velký senát Nejvyššího soudu, který tyto ,,Rozhodčí a Arbitrážní 

soudy nebo centra“ postavil mimo zákon. K posunu v nahlížení na rozhodčí řízení také 

dospěl Ústavní soud, který do roku 2011 zastával názor, že rozhodčí orgán vztah mezi 

stranami narovnává, přičemž právo nenalézá, oproti současnému názoru, že rozhodčí 

orgán právo nalézá, pokud není stranami pověřen rozhodovat podle zásady ekvity. Toto 

se netýká spotřebitelských konfliktů. Z toho vyplývá, že soudní soustava 

reprezentovaná jednotlivými soudy přistupuje k rušení rozhodčího nálezu nejednotně. 

Jedná se o posuzování platnosti rozhodčích doložek nebo problém doručovaných 

písemností v případě nařizování výkonu rozhodnutí. I přesto, že ZRŘ upravuje 

přiměřené použití občanského soudního řádu podle zásad, nikoliv doslovně, rozhodují 



 

150 

 

 

soudy velmi odlišně. Nejvyšší soud opakovaně judikoval, že je nutné v dřívější zákonné 

úpravě doručovat přesně podle občanského soudního řádu. Pokud se tak nestalo, soudy 

bez dalšího návrhy na provedení výkonu rozhodnutí zamítají, což odůvodňují 

nesprávným doručením rozhodčího nálezu. Rozhodčí orgán poté musí žádat soud o 

sdělení adresy podle CEO a poplatek, který je za tento úkon vyměřen činí 2.000 Kč. 

Zákonem č. 19/2012 Sb., kterým se mění ZRŘ, došlo s účinností od 1. 4. 2012 ke 

změně ukončení rozhodčího řízení. Stranám se doručují rozhodčí nálezy nebo usnesení 

do vlastních rukou, způsobem sjednaným v rozhodčí smlouvě. Zůstává však otázkou, 

jaký přístup soudů nařizujících výkon rozhodnutí bude nadále uplatňován. K tomu je 

potřebné poznamenat, že obdobná situace existuje při doručování písemností pomocí 

datových schránek. 

Při srovnávání úprav rozhodčího řízení v ostatních zemích je možné využít úpravu 

rozhodčího řízení podle Vzorového zákonu UNCITRAL, ke které většina států 

přistoupila. Jedná se o zahájení řízení, o možnosti uzavření rozhodčí smlouvy až po 

vzniku konfliktu, o úpravě vydávání předběžného opatření rozhodčím orgánem (např. 

Bulharsko, Německo, Francie, Španělsko, Nizozemí, Itálie), o možnosti rozhodčího 

orgánu postihovat strany za nesplnění povinností (např. Belgie), o odpovědnosti 

rozhodčího orgánu za případnou škodu, kterou způsobil stranám.  

Další srovnávanou oblastí úprav rozhodčího řízení může být jeho maximální délka 

(např. Francie, Španělsko), vyloučení zahraničních osob z rozhodování vnitrostátních 

konfliktů (např. Německo, Bulharsko), preciznost důvodů, které konstatují podjatost 

rozhodčího orgánu a výši jeho postihu (např. Itálie) nebo vyloučení nemovitostí 

z projednání v rozhodčím řízení (např. Slovensko, Rakousko).  
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6. Závěr  

Celá tato práce je věnována řešení majetkových konfliktů v České republice od jejího 

vzniku až po současnost.  

První část byla věnována historii řešení majetkových konfliktů v České republice od 

roku 1918 až do současnosti. Historická úprava má vliv na současnou úpravu, do které 

jsou dále implementovány požadavky Evropské unie v jednotlivých oblastech. 

V současné době se jedná zejména o oblast spotřebitelského práva.  

Druhá část této práce je věnována řešení majetkových konfliktů veřejnoprávním 

nebo soukromoprávním způsobem.  

V oblasti veřejné a státní správy tato práce uvádí, jakým způsobem umožňuje stát 

občanům řešit své majetkové konflikty. Obecně známé je, že u soudu lze požadovat 

nutné výdaje, ušlý zisk, náhradu škody apod. Tyto majetkové náhrady však lze 

uplatňovat také u Policie České republiky, v případě předvolání o podání vysvětlení. 

Jsou to účelně vynaložené náklady a ušlý zisk. Stejná majetková práva lze také uplatnit 

v případě řešení konfliktu před správním orgánem v  přestupkovém řízení ve stanovené 

8 denní lhůtě. 

Soukromoprávní způsob byl ještě rozdělen na řešení konfliktů bez asistence 

smluvního orgánu nebo s jeho asistencí. Smluvní orgán byl dále rozdělen na 

neautoritativní a autoritativní, který nevydává státem vykonatelné rozhodnutí, oproti 

orgánu, který toto vykonatelné rozhodnutí vydává.  

Třetí část této práce byla věnována mediaci. V letošním roce byla přijata, poprvé za 

existence České republiky, zákonná úprava této mimosoudní formy řešení majetkových 

konfliktů, a sice zákonem č. 202/2012 Sb., Zákon o mediaci s účinností od 1. 9. 2012. 

Vydáním tohoto zákona byl naplněn jeden ze základních předpokladů, aby tento způsob 

řešení konfliktů přešel do vědomí odborné i laické veřejnosti. Teprve budoucnost ukáže, 

zda bude mediace v širším měřítku využívána. Dle názoru autora došlo při přípravě 

tohoto zákona k většímu vlivu státu, než bylo potřebné. Protože mediátor nevydává 

žádná vykonatelná rozhodnutí, je úprava oproti úpravě výkonu rozhodčí činnosti, při 

které se naopak vykonatelná rozhodnutí vydávají, výrazně přísnější. Otázkou také 

zůstává, jaká bude aplikace § 11, § 14 a § 25 odst.1a a § 26 odst. 1 zákona č. 202/2012 
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Sb., Zákon o mediaci. Zajímavá úprava byla také zvolena v případě zkoušky mediátora, 

správního poplatku, odpovědnosti za správní delikty a přenesení této pravomoci na 

Českou advokátní komoru. Úprava mediace zákonem č. 202/2012 Sb., Zákon o 

mediaci, je tak podle autora této práce jednou z nejsložitějších úprav této formy řešení 

majetkových konfliktů oproti úpravě v ostatních zemích. Mediace je mimosoudní 

prostředek pro řešení konfliktů. Z tohoto vyplývá, že vliv státu by měl být pouze 

rámcový, měl by zapadat do ostatních mimosoudních způsobů řešení majetkových 

konfliktů a tvořit s nimi jeden celek ovládaný zásadou proporcionality, což se bohužel 

v tomto případě nestalo. 

Čtvrtá část této práce je věnována výkonu rozhodčí činnosti. Jedná se o hlavní 

způsob mimosoudního řešení konfliktů v České republice, který prošel dlouhým 

vývojem. 

Od 1. 1. 1995 se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, dostává v České republice zpět 

možnost řešení majetkových konfliktů mezi fyzickými i právnickými osobami jinou, 

než soudní cestou. ZRŘ byl přijat v souladu s mezinárodní úpravou Vzorového zákonu 

UNCITRAL s některými odchylkami. Nelze nevidět, že tento způsob přinesl postupem 

doby také negativní projevy. Bohužel začaly vznikat ,,tzv. Rozhodčí a Arbitrážní soudy 

nebo centra,“ která byla zakládána zpravidla jako právnické osoby společnosti 

s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Soudy nejdříve zaujaly rozdílná 

stanoviska, která nakonec sjednotil až velký senát Nejvyššího soudu České republiky. 

Rozhodčí smlouvy ,,Rozhodčích a Arbitrážních soudů nebo center“ prohlásil za 

neplatné pro obcházení zákona. Na tento vývoj reagovala novela zákona o rozhodčím 

řízení č. 19/2012 Sb., kterou se mění ZRŘ již tuto definici formulovala jednoznačně. 

Další podstatnou změnou je nahlížení na rozhodčí orgán Ústavním soudem, který podle 

dřívější definice právo nenalézal, nyní však podle názoru Ústavního soudu z roku 2011 

právo nalézá. V této části byly také uvedeny příklady právní úpravy rozhodčího řízení 

v ostatních zemích, o kterých by bylo možno uvažovat v České republice pro úpravu de 

lege ferenda. Jedná se o takové instituty, jako je možnost zahájit rozhodčí řízení až 

doručením žalované straně, ukládáním pokut za nesplnění povinností uložených 

stranám v řízení, stanovení maximální délky řízení, vyloučení veřejnosti na návrh jedné 
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ze stran nebo možnost rozhodčího orgánu vydávat předběžná opatření, jak ostatně uvedl 

JUDr. Zbyšek Kordač, ve svém příspěvku na Dnech práva pořádaných Právnickou 

fakultou Masarykovy university, vydaném ve sborníku Dny práva Masarykova 

univerzita 2010, Pravomoci rozhodců z komparativního hlediska. 

Závěrem lze shrnout, že Česká republika má již ke konci roku 2012 komplexně 

legislativně upraveny nebo novelizovány mimosoudní způsoby řešení majetkových 

konfliktů formou mediace nebo rozhodčí činností.  

Jistě by bylo prospěšné de lege ferenda sjednotit názvosloví používané v oblasti 

celého mimosoudního řešení majetkových konfliktů např. zprostředkovatel, mediátor, 

zapsaný mediátor a z toho odvozené tvary, zákony o mediaci a probaci se zákonem o 

mediaci, rozhodce kolektivních sporů, rozhodce ad hoc, nebo rozhodčí komise v novém 

občanském zákoníku. Případné vyjmutí řešení zaměstnaneckých (majetkových) 

konfliktů z úpravy v rozhodčím řízení, pokládám za nesystémové. Dle názoru autora 

této práce, by do budoucna mělo být také více odděleno státní řešení majetkových 

konfliktů od řešení mimosoudního, pro které by měly být stanoveny státem jasné 

podmínky. 
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7. Resumé 

 

 All this work is devoted to resolving property conflicts in the Czech  Republic  

since its inception  to the present day. 

 

 The first part  is devoted to the history of resolving property conflicts in Czech 

Republic from 1918 to 1995. Historical treatment has certainly an impact on the current 

and in it are implanted the requirements of  the EU in individual section. Especialy in 

the area of consumer law recently changed is reflected in the treatment of extra - 

judicial settlement of consumer conflicts in Czech Republic. 

 

 The second part of this work is devoted to resolving property conflicts by the 

way of public or private law. 

 

 In the area of public and state administration this work shows how the state 

allows citizens to resolve property conflicts. It is generally known that at the court can 

be required the necessary expense, lost profits, compensation of demages and the like. 

These equities compensation, however, can also be applied at the Police Czech 

Republic in the case of a summons. These are reasonably inccured expense and lost 

profits. The same property rights can also be applied in the event of conflict before an 

administrative authority in misdemeanor proccidings within the 8-day period. 

 

 Private way is still divided into conflicts without or with the assistence of the 

contracting authority. Contracting authority is further divided into non-authoritative and 

authoritative body according to whether it can or can not issue enforceable decision. 

 

 The third part  of this work is devoted to mediation. The legislation in the form 

of extrajudicial resolution of the property conflicts have been taken this year for the first 

time during the term of Czech Republic by Act No 202/2012 Coll on mediation with 

effect from 1.9.2012. By issuing this law is fulfilled one of the basic prerequisites for 

entry to this type of the kind of conflicts resolutions in the consiousness of profesionals 

and general public. The future will show whether mediation will be more widely used. 
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In preparing of this law, according to the autor of this work, was the greater influence of 

the state than necessary. While the mediator does not issue enforceable decision, the 

arbitrator is authorised to do so. Editing referee activity is therefore more restrictive. 

There also remains the question of what will be the aplication of § 11, §14 and § 25/1a 

and § 26/1 of that act. Interesting arrangement is also chosen for testing mediators, 

admistrative fee, the responsibility for administrative offensess and transferring this 

power to the Czech Bar Association. Editing mediation, according to the author of this 

work, is one of the most challenging edit this form of resolving property coflicts in 

comparison with other countries. Mediation is non - judicial form of resolution of 

property conflicts. It follows that the influence of the state should be only a framework 

it should fit in with other nonjudicial means of resolving property conflicts and create 

with them a single entity governed by the principle of proporcionality. In this case, 

unfortunately, it did not happen. 

 

 The fourth part  of this work is devoted to the enforcement of arbitration 

activity. It is the main method of alternative dispute resolution in Czech Republic which 

has undergone, as mentioned above, the long development limited period of building 

socialism. Czech Republic gets back the posibility of resolving property conflicts 

between natural and legal persóns other than the courts adopton of Act No 216/1994 

Coll on arbitration and enforcement of arbitra awards from 1 January 1995. It is in 

accordance with international regulations the Model law UNCITRAL with some 

variations. This way has also brought negative effects overtime. So-called Arbitration 

and Arbitration courts or centers began to emerge usualy in the form of legal persons 

mostly as limited companies and point stock ones. The Grand Chamber of the Supreme 

court of Czech Republic the contracts of those bodies identified as invalid for 

circumvention of the law. Amendment of Act No 19/2012 Coll responded to this 

development. Another signicant change is seen Constitional Court to arbitration. 

According to this wiev arbitration has found right during 2011. It is important change. 

In this section we can also see the examples in other countries, of which could be 

considered for the treatment of de lege ferenda in Czech Republic. For example, 

institutions such as the posibility of initiating proceedings until delivery to the 

defendant, the imposition of fines for failure to fulfill obligations, imposed determine 
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the maximum driving time, the exclusion of the public at the request of one party or the 

possibility of an arbitrator to issue an interim measure, as said JUDr. Z. Kordac in his 

speech at the Law Faculty of Masaryk University in 2010. 

 

 We conclude - at the end of 2012 the Czech Republic has already modified or 

amended legislation exrajudicial methods of resolving property conflicts  through  

mediation or arbitration. Very benefical it would certainly be de lege merenda a 

unification of terminology used in the field of extra - judicial resolution of property 

conflicts / facilitator, mediator, registered mediator and the derived forms collective 

disputes arbitrator, the arbitrator ad hoc, arbitrator panel or laws on mediation etc/. I 

consider unsystematic possible removal of employee /property/ conflicts of arbitration. 

In the future there should be more separated state solution to the conflicts of property 

from private solutions 
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Abstrakt: 

Tato práce pojednává o vývoji a formách řešení majetkových konfliktů od vzniku 

Československé republiky až po současnost. Zaměřuje se zejména na mediaci a 

rozhodčí činnost ve srovnání s úpravou v ostatních zemích. Rigorózní práce je členěna 

do čtyř částí. První část pojednává o řešení majetkových konfliktů od roku 1918 až po 

současnost. Druhá část pojednává o způsobech řešení majetkových konfliktů. Třetí část 

je věnována mediaci a práci uzavírá čtvrtá část věnovaná rozhodčí činnosti. 

Klí čová slova: 

Mimosoudní řešení, majetkové konflikty, rozhodčí orgán, mediace a rozhodčí 

činnost. 

Abstract: 

This work is about the development of forms and resolving property conflicts since 

the establishment of the Czechoslovak Republic to the present. It focuses on mediation, 

and arbitration activity compared with treatment in other countries. This work is 

separated into four parts. First part deals with resolution of property conflicts since the 

year 1918 till now. Second part deals with the forms of resolving property conflicts. 

Third part deals with mediation and the work ends in fourth part which deals with 

arbitration activity. 

Keywords: 

Alternative dispute resolution, property conflicts, arbitration, mediation and 

arbitration aktivity. 

 

 


