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1. Úvod 

Spravedlnost stojí nepochybně v centru jakéhokoliv soudního i rozhodčího řízení. 

Aby bylo možno spravedlivě rozhodnout o meritu věci, je nutné zajistit, aby samo řízení, 

v němž se rozhoduje, bylo spravedlivé. Právo na spravedlivý proces je tedy základem 

jakéhokoliv řízení, jakási poslední pojistka, která zajišťuje, že o věci bude spravedlivě 

rozhodováno.  

Z tohoto hlediska není významné, zda se jedná o civilní nebo trestní řízení, 

arbitráž nebo řízení před běžnými soudy. Základní procesní pravidla musí být dodržována 

vždy k určitému rozlišení, však nepochybně dochází. Už ze své povahy budou na 

spravedlivý proces v trestním řízení kladeny jiné požadavky než na spravedlivý proces u 

řízení civilního. Účelem této práce je zkoumat, zda existuje rozdíl mezi ochranou práva 

na spravedlivý proces v rozhodčím řízení a v občanskoprávním soudním řízení. 

Stejně tak jako je náročné a z hlediska právníka nemožné definovat spravedlnost, 

jsou i s definicí pojmu právo na spravedlivý proces potíže. Jakkoliv se jednotlivé právní 

řády snaží více či méně podrobně vyjmenovat pravidla, která zajišťují, aby řízení 

proběhlo spravedlivě, jsou tyto výčty často plné neurčitých pojmů. Příkladem může být 

povinnost dát stranám rovnou příležitost se vyjádřit. V konkrétních případech jsou limity 

tohoto na první pohled jasného požadavku rozostřené. Při výkladu toho, co ještě znamená, 

že proces byl spravedlivý, proto bude hrát velkou roli judikatura. 

Jednou z obrovských výhod arbitráže, díky níž je tak populární a její popularita 

rok od roku vzrůstá, je její neveřejnost.1 Při argumentaci v arbitrážních případech i při 

psaní akademických prací je proto složité najít judikaturu, neboť drtivá většina 

rozhodčích nálezů nikdy nebyla zveřejněna. Při analýze všech aspektů mezinárodní 

arbitráže2 je proto nutné se spoléhat na malé procento uveřejněných případů a na názory 

akademiků.  

Obzvláště v investiční arbitráži je v poslední době znatelný tlak na zveřejňování 

rozhodčích nálezů, který vyústil v uzavření UNCITRAL Rules on Transparency in 

Treaty-based Investor-State Arbitration (UNCITAL pravidla transparentnosti) účinných od 

                                                           
1 BHATIA, V, Christopher CANDLIN a Maurizio GOTTI. Discourse and practice in international 

commercial arbitration: issues, challenges and prospects. Burlington, VT: Ashgate Pub., c2012, xiii, 322 

p. ISBN 978-140-9432-326, str. 265 
2 Nejedná se jen o procesní stránku věci. 
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1. 4. 2014. Tato pravidla však budou použitelná pouze na investiční arbitráže vedené na základě 

dohody uzavřené po účinnosti pravidel. Jedině v investiční arbitráži vedené podle dohody 

NAFTA je stranám umožněno zveřejnit rozhodčí nález.3 V ostatních případech je pro zveřejnění 

nutná dohoda stran. 

Druhým extrémem je Evropský soud pro lidská práva („Soud/ESLP“). Veškerá 

jeho judikatura je zveřejňována prostřednictvím internetu4 a při práci s judikaturou 

nastává problém spíše opačný. Soud je stížnostmi přehlcen a je neuvěřitelně aktivní. 

V současné době se v jeho vyhledávací databázi HUDOC nachází přes 112 tisíc 

rozhodnutí. I když vyhledávací systém nabízí filtry pro vyhledávání, často je uživatel 

zavalen velkým množstvím judikátů. ESLP práci usnadňuje tím, že sám sebe pečlivě 

cituje, a proto nebývá problém se přes novější rozhodnutí dostat k významným 

rozhodnutím Soudu. 

Úkolem této diplomové práce je srovnat dostupnou judikaturu týkající se arbitráže 

s judikaturou ESLP a prozkoumat, do jaké míry se prolínají. Pomocí tohoto srovnání lze 

zjistit, jestli existuje standard práva na spravedlivý proces, který je společný jak arbitráži, 

tak civilnímu řízení. Pokud bude odpověď na výše položenou otázku ano, bylo by možné 

uvažovat o použití lehko dostupné argumentace ESLP na arbitrážní případy.  

Použití judikatury ESLP pochopitelně nemůže být závazné. Rozhodčí tribunál je 

vázán jen procesními pravidly aplikovatelnými na danou arbitráž a dohodou stran. Pokud 

by však bylo možné dovodit, že standard ochrany práva na spravedlivý proces je 

v arbitráži a v judikatuře Soudu totožný, bylo by možné tuto judikaturu použít jako 

podpůrný prostředek argumentace. 

Aby bylo možné otázky vůbec zodpovědět, je třeba zkoumat, do jaké míry je 

Evropská úmluva o ochraně základních lidských práv a svobod (“Úmluva“) použitelná 

pro arbitráž s místem konání v některé ze smluvních stran. Toto téma je relativně nové a 

aktuální, avšak publikace i rozsudky ESLP, které se mu věnují, již existují. 

Dalším problematickým bodem, který by měl být pro analýzu této problematiky 

vyřešen, je, zda existuje mezinárodní standard pro právo na spravedlivý proces v arbitráži. 

Pro soudní řízení funguje alespoň ve smluvních státech Úmluvy jako sjednocující prvek 

                                                           
3 North American Free Trade Agreement (NAFTA), článek 1137 
4 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx# 
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ESLP, který aplikuje stejná měřítka na soudní řízení v různých státech. Pro arbitráž 

z povahy věci takovýto sjednocující orgán existovat nemůže.  

Existuje mnoho pravidel upravujících průběh vedení arbitráže a stranám je dána 

velká volnost upravit si pravidla vlastní. Dalším velkým faktorem ovlivňujícím arbitráž 

je, z jakého právního prostředí strany a rozhodci pocházejí. Evropská a anglosaská právní 

tradice mají k některým otázkám, jako je například provádění dotazování a výslech 

svědků, diametrálně odlišné přístupy. Lze však říci, že přístup mezinárodní arbitráže se 

v poslední době ustálil, i když je pravdou, že spíše blíže anglosaskému přístupu5 a že 

odkazování se na rozdíly mezi těmito dvěma systémy je spíše věcí strategie.6 Otázkou, na 

kterou se pokusím v rámci této práce alespoň částečně odpovědět, je, zda je možné, aby 

minimální standard práva na spravedlivý proces byl v rámci rozhodčích pravidel 

obdobný. 

V souvislosti s problematickou dostupností judikatury z oblasti arbitráže, jak bylo 

popsáno výše, jsem pro účely této diplomové práce použila jak přímo rozhodčí nálezy 

z oblasti komerční či investiční arbitráže, tak v některých případech i zprávy o těchto 

nálezech publikované v odborné literatuře. V některých případech bylo nutné použít 

rozhodnutí soudu o uznání a výkonu rozhodčího nálezu, kde byl rozhodčí nález napaden 

právě z důvodu nedodržení práva na spravedlivý proces. Judikatura ESLP citovaná v této 

diplomové práci byla vždy získána v originále přes stránky Soudu. 

Tato diplomová práce je rozčleněna do pěti kapitol. V prvních dvou kapitolách se 

věnuji standardům pro dodržování práva na spravedlivý proces.  Zkoumám tyto standardy 

ve smyslu, jak jsou definovány v různých rozhodčích pravidlech nebo pravidlech 

s arbitráží přímo souvisejících jako je Newyorská úmluva o uznání a výkonu cizích 

rozhodčích nálezů jakož i ve světle Evropské úmluvy o ochraně základních lidských práv 

a svobod a judikatury Evropského soudu pro lidská práva, který tuto úmluvu hojně 

doplňuje. 

Ve třetí kapitole se věnuji možnosti přímého čí nepřímého použití Úmluvy na 

arbitrážní řízení. Nutno podotknout, že se vždy bude jednat o rozhodčí řízení konající se 

                                                           
5 REED, Lucy a Jonathan SUTCLIFFE. The Americanization‘ of International Arbitration?. Mealey's 

International Arbitration Report. 2001, č. 37 
6 FRIEDLNAND, Paul D. A Standard Procedure for Preseting Evience in International 

Arbitration.Meanley's International Arbitration Report. 1996, roč. 4 
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na území smluvního státu Úmluvy tak, aby případné porušení práva na spravedlivý proces 

mohlo být tomuto státu dle Úmluvy přičitatelné. 

V posledních dvou kapitolách se věnuji jednotlivým aspektům práva na 

spravedlivý proces – konkrétně principu rovnosti zbraní a nezávislosti a nestrannosti 

soudců či rozhodců. Oba tyto okruhy jsou široké a judikatura arbitrážní a lidskoprávní se 

často věnuje odlišným aspektům. Pro účely této práce jsem záměrně vybrala témata, která 

se věnují podobným problémům. 

Není účelem této diplomové práce (a ani by to vzhledem k jejímu omezenému 

rozsahu nebylo možné) věnovat se všem aspektům práva na spravedlivý proces. Vybrala 

jsem okruhy kontroverzní a vyvíjející se, kde je judikatury stále třeba k vymezení limitů 

práva na spravedlivý proces, a to jak u arbitráže, tak i u přístupu klasických soudů. 
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2. Právo na spravedlivý proces v arbitráži 

Mezinárodní arbitráž je velmi oblíbeným způsobem řešení sporů, jehož popularita 

se v posledních letech zvyšuje.7 Mezinárodní arbitráž má oproti soudnímu řízení, ve 

kterém vystupuje mezinárodní prvek, několik významných výhod. První z nich je fakt, že 

rozhodování probíhá v mezinárodním prostředí, což snižuje obavy stran z toho, že spor 

bude rozhodovat soud a priori zaujatý ve prospěch jedné strany, nebo soud s příliš 

autoritativním způsobem rozhodování, nemluvě o soudech v některých rozvojových 

zemích, které často nemají schopnost, zkušenosti ani prostředky spor rozhodnout.8 Další 

velkou výhodou je možnost zvolit si rozhodce nebo způsob jejich výběru. Mezinárodní 

obchodní smlouvy jsou často velmi složité a týkají se specifické problematiky. Pro 

rozhodnutí případného sporu je tedy velmi výhodné, aby rozhodcem byl člověk, který 

dané problematice rozumí. Volnost ve výběru rozhodců může však být problematická 

z hlediska nezávislosti a nestrannosti rozhodců.9 

Mezi často zmiňované výhody rozhodčího řízení dále bezesporu patří 

jednoinstančnost, jednodušší způsob vymáhání povinnosti uložené rozhodčím nálezem, 

důvěrnost a rychlost. Další z výhod je rozhodně to, že strany nejsou v porovnání 

s běžnými soudy tolik svázané procesními pravidly. Tato flexibilita se však může ukázat 

jako problematická ve stadiu uznání a výkonu rozhodčího nálezu, pokud rozhodčí řízení 

neproběhlo v souladu s pravidly spravedlivého procesu. 

Na rozdíl od běžného soudního řízení si strany v mezinárodní arbitráži samy zvolí, 

jakým způsobem bude jejich spor řešen. V rozhodčí doložce, obsažené zpravidla ve 

smlouvě, se strany dohodnou, že jejich případný spor bude namísto soudu řešit rozhodčí 

tribunál nebo samostatný rozhodce. Již tento fakt je vyjádřením jedné ze zásadních výhod 

rozhodčího řízení – volnost stran smluvně si upravit procesní pravidla. Stát do této 

svobody nezasahuje, což však znamená, že za samotný průběh rozhodčího řízení nenese 

odpovědnost. Petrochilos10 tuto skutečnost uvádí na příkladu, kdy se dvě soukromé osoby 

                                                           
7 BORN, Gary. International arbitration: cases and materials. Austin: Aspen Publishers, 2011. ISBN 07-

355-0796-1, pg. 7 
8 Ibid 
9 Viz kapitola VI této diplomové práce 
10 PETROCHILOS, Georgios. Procedural law in international arbitration. New York: Oxford University 

Press, 2004, cxli, 436 p. ISBN 01-992-4948-2, str. 112 
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rozhodnou, že jejich spor bude řešit rozhodčí senát složený z jejich příbuzných a že spor 

bude rozhodnut tak, že si rozhodci hodí korunou. Za takto získaný rozhodčí nález nemůže 

být přičítána odpovědnost žádnému státu.  

Způsob, jakým si strany procesní pravidla upraví, je ponechán zcela na jejich vůli 

pouze zdánlivě. Aby totiž případný rozhodčí nález bylo možné vykonat, musí řízení, 

založené na procesních pravidlech zvolených stranami, splňovat kritéria práva na 

spravedlivý proces. Tím, že soud státu umožní uznání a výkon rozhodčího nálezu, dává 

najevo, že řízení proběhlo v souladu procesními pravidly danými mezinárodními 

smlouvami (jako je například Evropská úmluva o ochraně základních lidských práv a 

svobod), za jejichž dodržování stát odpovídá.11 Limitům takto nastaveným jak v rámci 

průběhu samotné arbitráže, tak v rámci případného výkonu rozhodnutí se věnuje tato 

kapitola diplomové práce. 

Volnost stran zvolit si svá vlastní pravidla pro arbitráž zůstává i tak velmi široká. 

V rozhodčí doložce si mohou strany ujednat, že svůj případný budoucí spor bude 

projednávat buď jeden ze stálých rozhodčích soudů, nebo že bude probíhat arbitráž ad 

hoc. V rozhodčí doložce si strany zpravidla také dohodnou procesní pravidla, jimiž se 

bude jejich spor řídit. I zde je volnost stran velká. I pokud se strany rozhodnou nepředložit 

svůj spor jedné ze zavedených arbitrážních institucí, mohou si dohodnout, že se spor bude 

řídit procesními pravidly této instituce. Je ale možné si i sjednat, „že rozhodce má 

rozhodovat ex aeque et bono či amiable compositeur, dle Arbitrážních pravidel 

UNCITRAL (1976),12 či určit konkrétní procesní postup, resp. v uvedených aspektech 

odchylky od procesního postupu normovaného zvoleným právem".13  

Strany si mohou zvolit i to, že na jejich spor se budou aplikovat jinak nezávazná, 

avšak široce respektovaná pravidla vydaná Mezinárodní advokátní komorou,14 tedy IBA 

Pravidla pro dokazování v mezinárodní arbitráži15 a IBA Doporučení o střetu zájmů 

v mezinárodní arbitráži.16 V případě absence dohody o procesních pravidlech, kterými se 

                                                           
11 Ibid, str. 113 
12 Viz kapitola 2.2 této diplomové práce 
13 BERDYCH, Martin a Ingrid ZWETTLEROVÁ. Náležitosti a forma rozhodčí doložky. Právní rozhledy. 

2008, č. 4 
14 International Bar Association, zkratka IBA 
15 IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration 
16 IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration (2004) 
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bude arbitráž řídit, je jediným limitem arbitrů rovnost stran a spravedlivý proces.17 I když 

ad hoc arbitráže mají své výhody, největší z nich je nižší cena a větší flexibilita.18 V 

typickém případě si strany v rozhodčí doložce ujednají, že se jejich spor bude řídit 

pravidly některé ze stálých rozhodčích institucí.19  

Mezinárodně uznávanými stálými rozhodčími institucemi jsou například 

Rozhodčí soud při mezinárodní obchodní komoře se sídlem v Paříži (ICC), Mezinárodní 

rozhodčí soud v Londýně (LCIA), Rozhodčí soud při Stockholmské obchodní komoře 

(SCC) nebo Rozhodčí soud při americké arbitrážní asociaci (AAA). Při vedení sporů plní 

rozhodčí instituce spíše administrativní roli, přičemž asi nejvýznamnější je výběr 

rozhodců nebo předsedy rozhodčího panelu v případě, že nedojde ke jmenování stranami 

podle platných rozhodčích pravidel. Jsou však i instituce, jako je například český 

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR nebo do jisté míry 

i  Čínská mezinárodní ekonomická a obchodní rozhodčí komise (CIETAC), které limitují 

výběr stran pouze na rozhodce zapsané na seznamu vedeném rozhodčí institucí. Mezi 

výhody svěření rozhodčího řízení některé z mezinárodně uznávaných rozhodčích institucí 

bezpochyby patří zajištění lepší úrovně rozhodčího řízení. Nevýhodou jsou vyšší náklady, 

protože arbitrážní instituce mají předem stanovené poplatky za arbitráž. 

Právo na spravedlivý proces je v případě rozhodčího řízení vnímáno v odlišném 

kontextu než u běžných soudních řízení. Na rozdíl od běžného soudního řízení rozhoduje 

spor arbitr zvolený stranami. Pravomoc arbitra rozhodnout spor tedy pramení přímo 

z dohody stran.20 „Z těchto důvodů by se na první pohled mohlo zdát, že spravedlivý 

proces není pro arbitráž relevantní“.21 Vzhledem k tomu, že vydaný rozhodčí nález musí 

být vykonatelný, musí splňovat alespoň minimální požadavky práva na spravedlivý 

proces. Mimo to i strany oceňují rozhodčí řízení, která probíhají spravedlivě. V 

průzkumu, který měl za úkol zjistit, čeho si právníci na mezinárodní arbitráži váží nejvíce, 

byla spravedlnost procesu na prvním místě.22 

                                                           
17 GAILLARD, Emmanuel. Legal theory of international arbitration [online]. Leiden: Martinus Nijhoff 

Publishers, 2010 [cit. 2014-09-23]. ISBN 978-900-4187-153 str. 99. 
18 BORN, G., op. cit., str. 12 
19 KURKELA, Matti a Santtu TURUNEN. Due process in international commercial arbitration. 2nd ed. 

New York: Oxford University Press, c2010, xxv, 555 p. ISBN 01-953-7713-3, str. 2 
20 Ibid, str. 1 
21 Ibid, sr. 1 (“For these reasons, at first glance due process does not seeem relevant for arbitration“)  
22 JAPARIDZE, Nana. Fair Enough? Reconciling the Pursuit of Fairness and Justice with Preserving the 

Nature of International Commercial Arbitration. Hofstra Law Review. 2008, roč. 36, č. 4. Dostupné 

z:http://scholarlycommons.law.hofstra.edu/hlr/vol36/iss4/13/  

http://scholarlycommons.law.hofstra.edu/hlr/vol36/iss4/13/
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To, že stát nikterak nereguluje procesní pravidla, která si, jak je uvedeno výše, 

mohou strany dohodnout, neznamená, že v arbitráži právo na spravedlivý proces neplatí. 

Je tomu tak zejména proto, že dodržování základních procesních pravidel v řízení, které 

předchází vydání rozhodčího nálezu, je přezkoumáváno při uznání a výkonu tohoto 

nálezu. V rámci mezinárodní arbitráže neexistuje možnost přezkumu rozhodčího nálezu 

(pokud si to strany nesjednají). Jedinou výjimkou je zrušení rozhodčího nálezu podle 

Washingtonské úmluvy ad hoc senátem. O tom pojednáme níže. To, že řízení předcházející 

vydání rozhodčího nálezu proběhlo spravedlivě, zjišťují vnitrostátní soudy v rámci uznání 

a výkonu rozhodčího nálezu.23 

Typicky je rozhodčí nález arbitrážím tribunálem vydán v jednom státě, avšak jeho 

výkon bude nutný ve státě jiném. V případě, že nebude dobrovolně plněno, musí se 

vítězná strana s žádostí o výkon pravomocného rozhodčího nálezu obrátit na státní orgány 

nebo alespoň získat souhlas státu, kde bude rozhodčí nález vykonáván (procedura výkonu 

v jednotlivých zemích se liší, není v rozsahových možnostech této práce zabývat se 

specifiky výkonu rozhodnutí). Dá se očekávat, že povinná strana nebude mít majetek ve 

státě, ve kterém byl vydán rozhodčí nález, a tudíž se rozhodčí nález stane předmětem 

uznání a výkonu ve státě jiném, než v tom, ve kterým byl vydán. 

Rozhodci sami zdánlivě nemají žádnou přímou motivaci postupovat tak, aby jimi 

vydaný rozhodčí nález byl vykonatelný. Minimálním testem práce rozhodčího panelu je, 

zda rozhodčí nález může být podle práva daného státu vykonán, nebo zda bude jeho 

uznání odmítnuto.24 Arbitři by se tedy měli snažit, aby proces proběhl v pořádku a 

rozhodčí nález byl vykonatelný.  

Právo na spravedlivý proces je v různých mezinárodních úmluvách a pravidlech 

definováno různě. Ve zbytku této kapitoly se budu věnovat různým arbitrážním úpravám 

práva na spravedlivý proces a vnímání tohoto základního práva v rámci těchto úprav. 

Podle těchto úprav právo na spravedlivý proces znamená dvě věci. Jednak musí straně 

                                                           
23 RŮŽIČKA, Květoslav. Mezinárodní obchodní arbitráž. 1.vyd. Praha: Prospektrum, 1997, 163 s. ISBN 

80-717-5051-4, str. 38 
24 BUTCHERS, Judith a Philip KIMBROUGH. The Arbitral Tribunal's Role in Default Proceedings. 

Arbitration International. 2006, roč. 22, č. 2, s. 233-241. „The bottom-line test of an arbitral tribunal's 

performance of its duty is whether the award can be set aside under the local law of an applicable 

jurisdiction or recognition or exequatur thereof refused.“ 
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být dána příležitost vyjádřit se ke všem podáním a důkazům předloženými protistranou a 

zároveň nesmí rozhodci dát žádné ze stran výhodnější pozici.25 

I přes rozdílnost úpravy vedení arbitráže podle různých arbitrážních pravidel je 

nutnost vést rozhodčí řízení spravedlivě a umožnit každé ze stran uplatnit své požadavky 

součástí pravidel všech mezinárodně uznávaných rozhodčích institucí.26 I když mezi 

jednotlivými úpravami jsou rozdíly, „existuje koncensus, že právo na spravedlivý proces 

znamená základní právo být vyslyšen ve sporném řízení“.27 

 

2.1. Newyorská úmluva 

Pokud by vnitrostátní soudy přezkoumávaly rozhodčí nález v celém rozsahu, 

ztratilo by rozhodčí řízení jednu ze svých významných výhod. Navíc mohlo docházet 

k narušení důvěry strany (typicky vítězné strany arbitráže), která nebyla příslušníkem 

státu, který o uznání a výkonu rozhodoval v arbitráž jako vhodný prostředek řešení 

sporů.28 To byl jeden z důvodů pro přijetí Newyorské úmluvy. 

Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (Newyorská úmluva) byla 

uzavřena dne 10. 6. 1958 v New Yorku v rámci konference Organizace spojených národů 

o mezinárodní obchodní arbitráži. V Československu nabyla účinnosti dne 10. 10. 1958 

a byla zveřejněna ve sbírce zákonů jako Vyhláška č. 74/1959 Sb. K dnešnímu dni 

Newyorskou úmluvu ratifikovalo 142 států a je nazývána nejúspěšnější mezinárodní 

úmluvou v historii obchodního práva.29  

„Newyorská úmluva je jedním ze zásadních faktorů, proč se arbitráž stala 

mezinárodně uznávaným a používaným způsobem řešení sporů“.30 Bez existence 

                                                           
25 PETROCHILOS, G., op. cit., str. 139 
26 např. článek 22(4) ICC Rules of Arbitration , článek 14.1., LCIA Arbitration Rules, článek 16(1) AAA 

International Rules, Článek 7(4) European Arbitration Rules, článek 20(3) SCC Arbitration Rules  
27 KRONKE, Herbert. Recognition and enforcement of foreign arbitral awards: a global commentary on 

the New York Convention. Frederick, MD: Distributed in North, Central, and South America by Aspen 

Publishers, 2010, xlvii, 617 p. ISBN 90-411-2356-3. 
28 SCHEU, Harald Christian. Problematika judiciálních mechanismů v současném mezinárodním právu. 1. 

vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005, 213 s. ISBN 80-868-6137-6. str. 90 
29 BLACKABY, Nigel, Constantine PARTASIDES, Alan REDFERN, Martin HUNTER a Alan 

REDFERN. Redfern and Hunter on international arbitration. 5th ed. New York: Oxford University Press, 

2009, xlvii, 849 p. ISBN 01-995-5719-5 str. 441 
30 KURKELA, M, op. cit., str. 15, “The New York Convention on the Recognition and Enforcement of 

Foreign Arbitratoin Awards has been one of the key factors in arbitration becoming an internationally 

accepted and adopted method of dispute resolution.” 
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Newyorské úmluvy by byla vítězná strana sporu odkázána na složitý a zdlouhavý proces 

uznávání a výkonu cizích rozhodčích nálezů podle národního práva státu, ve kterém je 

nález vykonávaný, a to podle bilaterálních smluv o právní pomoci mezi jednotlivými 

státy. Tento proces by nebyl mezinárodně regulovaný a přinášel by mnoho nevýhod, 

například různý rozsah přezkumu nebo nedůvěra strany v rozhodování státu, jehož je 

jedna strana státním příslušníkem, jak již bylo uvedeno výše. 

Newyorská úmluva má dále významný sjednocující efekt pro mezinárodní praxi 

uznávání a výkonu rozhodčích nálezů na regionální úrovni (Meziamerická úmluva o 

mezinárodní obchodní arbitráži) i na úrovni mezinárodní (Modelový zákon UNCITRAL 

o mezinárodním arbitrážním řízení).31 s výjimkou článku V(1)e Newyorkské úmluvy jsou 

podmínky pro zrušení rozhodčího nálezu a odmítnutí výkonu podle článků 34 a 36 

Modelového zákona UNCITRAL o mezinárodním arbitrážním řízení v podstatě stejné 

jako důvody pro odmítnutí výkonu rozhodnutí podle článku v Newyorkské úmluvy.32  

Možnosti národního soudu odmítnout uznání a výkon rozhodčího nálezu se věnuje 

článek V Newyorské úmluvy. Tento článek dělí jednotlivé důvody pro odmítnutí uznání 

a výkonu rozhodčího nálezu na ty, které lze zkoumat pouze na návrh strany (odst. 1), a 

na ty, které soud zkoumá ex officio (odst. 2). Newyorská úmluva neumožňuje přezkum 

ve věci samé,33 taxativní výčet možností odepření uznání a výkonu rozhodčího nálezu 

uvedený v čl. V úmluvy se věnuje procesním pochybením v průběhu rozhodčího řízení či 

jiným procesním aspektům (nález se nestal závazným nebo již byl příslušným orgánem 

zrušen) (čl. V(1)e). Výjimkou jsou důvody uvedené v odstavci 2 článku v Newyorské 

úmluvy, zejména pak rozpor s veřejným pořádkem. Ani tento důvod však neumožňuje 

přezkum rozhodčího nálezu ve věci samé. Meritorně chybné rozhodnutí byť jen jediného 

rozhodce nebude tedy přezkoumatelné a jeho uznání a výkon nemůže být ve státech, které 

podepsaly Newyorskou úmluvu, odepřeno. 

Dodržení práva na spravedlivý proces je obsaženo v ustanovení odst. 1 písm. b), 

které říká, že uznání a výkon rozhodčího nálezu je na žádost strany možno odepřít 

                                                           
31 SANDERS, Pieter. Quo vadis arbitration?: sixty years of arbitration practice : a comparative study. 

Cambridge, MA: Kluwer Law International, c1999, xix, 451 p. ISBN 90-411-1235-9 str. 79 
32 BERGER, Klaus Peter. Private dispute resolution in international business: negotiation, mediation, 

arbitration. Biggleswade, UK: dist. elsewhere by Turpin Distribution Services, c2006, 2 v. ISBN 90-411-

2499-3, str. 585 
33 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním i vnitrostátním obchodním styku. Vyd. 1. 

Praha: ASPI, 2002, 219 s. ISBN 80-863-9541-3., str. 197 
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v případě, „že strana, proti níž je nález uplatňován, nebyla řádně vyrozuměna o 

ustanovení rozhodce nebo o rozhodčím řízení nebo nemohla z jakýchkoliv jiných důvodů 

uplatnit své požadavky". V textu Newyorské úmluvy se tedy nevyskytuje přímo slovní 

spojení „právo na spravedlivý proces“, avšak reprezentuje termín „uplatnit své 

požadavky“ právo na spravedlivý proces. Tento atribut rozhodčího řízení není podrobně 

rozveden, přesný obsah termínu uplatnit své požadavky34  je tedy nutné dovodit. 

Spojení právo uplatnit své požadavky, obsažené v článku V(1)b Newyorské 

úmluvy, je projevem všeobecně uznávané zásady audiatur et altera pars (budiž slyšena i 

druhá strana). Pod termínem uplatnit své požadavky je zejména třeba chápat právo strany 

na to, mít možnost vyjádřit se ke všem podáním a důkazům předložených protistranou, 

právo předložit tribunálu důkazy a povinnost tribunálu se předloženými důkazy zabývat. 

Dále tribunály dovodily, že součástí práva uplatnit své požadavky je právo na vedení 

rozhodčího řízení v jazyce, kterému strany rozumějí.  

Aby mohlo být uznání a výkon rozhodčího nálezu odepřeno z důvodu nedodržení 

práva na spravedlivý proces, musí mít toto porušení vliv na výsledek sporu. Jinými slovy, 

strana, která se domáhá omítnutí uznání a výkonu rozhodčího nálezu, musela být 

poškozena tím, že jí nebyla dána možnost uplatnit své požadavky. „Dále musí toto 

porušení zjevně ovlivnit rozhodčí nález tak, že jeho uznání a výkon by bylo nejen 

nespravedlivé, ale jeho důsledkem by byl justiční omyl.“35 Například německý soud však 

dovodil, že dostačující je i zdání poškození.36 I když je článek V(1)(b) oblíbeným 

důvodem napadání rozhodčího nálezu u domácích soudů, jeho porušení bývá 

konstatováno zřídka.37 

Další z významných ustanovení pro právo na spravedlivý proces je článek 

V(1)(d), který říká, že je možné odepřít uznání a výkon rozhodnutí v případě, „že složení 

rozhodčího soudu nebo rozhodčí řízení nebylo v souladu s ujednáním stran, nebo nebylo-

li takového ujednání, že nebylo v souladu se zákony země, kde se rozhodčí řízení konalo“. 

                                                           
34 v angličtině “right to present its case“, spojení právo uplatnit své požadavky není dle mého názoru 

nejideálnějším překladem této fráze, avšak je použito v oficiálním překladu Newyorské úmluvy ve sbírce 

zákonů 
35 WHEELESS, Elise. Article V(1)(b) of the New York Convention. Emory International Law Review. 

1993, roč. 7, č. 2, 805 - 846. „Furthermore, the violation must flagrantly affect the award in such a  way 

that to enforce it would not only be unfair, but would result in a miscarriage of justice“ 
36 KRONKE, H., op. cit., str. 252 
37 VAN DEN BERG, Albert Jan. New horizons in international commercial arbitration and beyond. ICCA 

International Arbitration Congress: Kluwer Law International, 2005, xi, 627 p. ISBN 90-411-2348-2., 

str. 297 
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Jak vyplývá z textu tohoto článku, nejdříve je třeba zkoumat, zda se strany dohodly na 

způsobu sestavení rozhodčího tribunálu, a teprve pokud není možné takovou shodu najít, 

je třeba koumat zákony země, kde se konalo rozhodčí řízení. Zatímco v praxi rozhodčí 

doložky skoro nikdy neobsahují důvody pro napadnutí nezávislosti a nestrannosti arbitra, 

pravidla stálých rozhodčích institucí jakož i rozhodčí zákony často obsahují podrobnosti 

týkající se této problematiky.38 V praxi nebývá tento důvod pro napadnutí rozhodčího 

nálezu příliš úspěšný.39 

Jakkoliv by se tak mohlo po prvním přečtení článku V(1)(d) zdát, článek se 

nevěnuje nezávislosti a nestrannosti rozhodce. Tento požadavek je skryt pod článkem 

V(2)(b), který říká, že „uznání a výkon rozhodčího nálezu mohou být také odepřeny, 

jestliže příslušný orgán země, kde se žádá o uznání a výkon, zjistí, že uznání nebo výkon 

nálezu by byl v rozporu s veřejným pořádkem této země.“ Na rozdíl od důvodů uvedených 

v čl. V(1) zkoumá soud soulad s veřejným pořádkem ex officio, nejen na návrh strany. 

To, aby spor rozhodoval nezávislý a nestranný rozhodce, je tedy součástí 

veřejného pořádku. I když si v naprosté většině rozhodčích řízení strany rozhodce volí, 

neznamená to, že by rozhodce mohl být zaujatý. Stále platí pravidla, která mají za cíl 

zajistit, aby se stranám dostalo spravedlivého rozhodnutí. Otázce nezávislosti a 

nestrannosti rozhodců se věnují IBA doporučení o konfliktu zájmů v mezinárodní 

arbitráži.40 

Posuzovat, zda bylo dodrženo právo na spravedlivý proces, bude vždy soud státu, 

ve kterém by měl být rozhodčí nález vykonán. Je však nutno určit, zda se pro posouzení 

bude používat práva státu, ve kterém byl rozhodčí nález vydán, nebo státu, jež rozhoduje 

o uznání a výkonu rozhodčího nálezu. Tato otázka není Newyorskou úmluvou upravena 

a v odborné literatuře je předmětem debaty. Například americké soudy nepoužívají 

k posouzení porušení práva podle Newyorské úmluvy svůj vnitrostátní standard pro právo 

na spravedlivý proces, ale dovodily takzvané minimální požadavky spravedlnosti.41 

Vzhledem k tomu, že mnoho států převzalo Modelový zákon UNCITRAL do 

svého právního řádu, nebude mezi těmito státy při posuzování práva na spravedlivý 

                                                           
38 KURKELA, M., op. cit., str. 109 
39 KRONKE, H., op. cit., str. 282 
40 viz kapitola 1.5. této diplomové práce 
41 KRONKE, H., op. cit., str. 239 
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proces velký rozdíl.42 Právo na spravedlivý proces je i přes rozdíly mezi jednotlivými 

státy mezinárodně přijímáno. „Procesní právo vykonávajícího státu nebo lex arbitri může 

být rozhodné pro zrušení rozhodčího nálezu na národní úrovni, avšak široce 

aplikovatelný obecný požadavek práva uplatnit své požadavky otevírá debatu o výkonu 

rozhodnutí mezinárodní diskusi o opravdu mezinárodních požadavcích práva na 

spravedlivý proces.“43 Lze tedy mluvit o mezinárodním standardu práva na spravedlivý 

proces. 

 

2.2. Arbitrážní pravidla UNCITRAL 

Na poli mezinárodní arbitráže je významná činnost Komise pro právo 

mezinárodního obchodu (UNCITRAL), instituce založená Valným shromážděním OSN 

v roce 1966. Hlavní náplní činnosti UNCITRAL je zákonodárná tvorba pravidel 

harmonizujících mezinárodní obchod. UNCITRAL má pracovní skupiny, které se 

zabývají nejen mezinárodním řešením sporů, ale i jinými aspekty mezinárodního 

obchodu. Arbitráži se věnuje II. pracovní skupina. Na rozdíl od Newyorkské úmluvy, 

která byla uzavřena také v rámci struktury OSN, avšak ještě před vznikem komise 

UNCITRAL, není většina pravidel a doporučení vydaných UNCITRAL závazných a 

nejsou prameny práva, jedná se o tzv. soft law. Přesto mají dokumenty vydané 

UNCITRAL pro mezinárodní arbitráž velkou váhu. Z činnosti UNCITRAL jsou pro 

mezinárodní arbitráž nejvýznamnější Rozhodčí pravidla UNCITRAL44 a Vzorový zákon 

UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráži z roku 1985.45 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL je systémem pravidel upravující vedení arbitráže. 

Jsou to právě tato pravidla, na něž často odkazují rozhodčí doložky v případě, že se jedná 

o ad hoc arbitráž, tedy arbitráž, jejíž průběh není podřízen žádné ze stálých rozhodčích 

                                                           
42 Ibid, str. 239 
43 KURKELA, M., op. cit., str. 37 „The applicable procedural law or lex arbitri might be decisive in 

setting the award aside at the national level, but the widely applicable general requirement of opportunity 

to present one's case opens the enforcement discussion to international duscussion and truly international 

due process requirements“ 
44 Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law, přijatá jako rezoluce 

Valného shromáždění OSN č. 31/98 dne 15. 12. 1976, revidováno v roce 2010 
45 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, přijatý v roce 1985, novelizovaný 

v roce 2006.  Kromě těchto vydal UNCITRAL ještě UNCITRAL Conciliation Rules, UCITRAL Notes on 

Organizing Arbitral Proceedings a UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation. 
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institucí. Rozhodčí pravidla UNCITRAL „jsou pro strany závazná jen ve sporech 

z investiční činnosti (tj. stát vs. cizí investor).“46 Rozhodčí pravidla UNCITRAL jsou tak 

výjimečná i v tom, že jsou používán nejen v mezinárodní obchodní arbitráži, ale i 

v arbitráži mezi státy a v řešení sporů mezi státem a investory.47 Dá se proto říci, že 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL zakotvují mezinárodně přijímaný standard pro způsob 

vedení mezinárodní arbitráže. UNCITRAL dále vydává i doporučení a příručky určené 

pro interpretaci vzorových zákonů. Jedná se například o Doporučení pro rozhodčí 

instituce a jiné dotčené orgány ohledně rozhodčích řízení vedených podle Rozhodčích 

pravidel UNCITRAL.48 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL obsahují pravidla pro vedení celého arbitrážního 

řízení včetně vzorové rozhodčí doložky (čl. 1), pravidel tvorbu rozhodčího tribunálu (čl. 

5-14), dokazování (čl. 24-25), vydávání rozhodčího nálezu (čl. 31-37) a rozhodování o 

nákladech řízení (čl. 38-40). Z hlediska práva na spravedlivý proces je nejdůležitější 

článek 17(1),49 který zní: „... s výhradou ustanovení těchto  Pravidel může rozhodčí senát 

vést rozhodčí  řízení způsobem, který pokládá za přiměřený, se stranami však musí být 

zacházeno na základě rovnosti a oběma musí být poskytnuta ve vhodném stádiu řízení 

možnost vyložit svá stanoviska a přednést své návrhy. Rozhodčí senát vede  řízení v rámci 

svého uvážení tak, aby se vyhýbal nepřiměřeným průtahům a nákladům a aby byl zajištěn 

spravedlivý a efektivní proces za účelem rozhodnutí sporu.“50 Rozhodčí pravidla 

UNCITRAL tak ponechávají rozhodci relativně volnou ruku při vedení řízení a limitují 

ho jen nejzákladnějšími principy práva na spravedlivý proces – zajištění rovnosti stran a 

možnosti uplatnit své požadavky. Jedná se tak o jedno z nejdůležitějších ustanovení 

obsažených v Rozhodčích pravidlech UNCITRAL.51 

                                                           
46 EPRAVO.CZ. ROZHODČÍ PRAVIDLA UNCITRAL [online]. 2001 [cit. 2014-10-12]. Dostupné 

z:http://www.epravo.cz/top/clanky/rozhodci-pravidla-uncitral-4032.html?mai 
47 CARON, David D, Matti PELLONPÄÄ a Lee CAPLAN. The UNCITRAL arbitration rules: a 

commentary. New York: Oxford University Press, 2006, xlii, 1066 p. ISBN 978-019-9297-597, str. 13 
48 vydáno UNCITRAL v roce 1982 a revidováno v roce 2010 
49 před revizí článek 15 
50 “Subject to these Rules, the arbitral tribunal may conduct the arbitration in such manner as it 

considers appropriate, provided that the parties are treated with equailty and that at any stage of the 

proceedings each party is given a full opportunity of presenting its case“, český překlad dostupný na 

http://www.aktrojan.cz/dokumenty/arb-rules-revised-2010-e_cz.pdf 
51 CARON, D., op. cit., str. 25 

http://www.epravo.cz/top/clanky/rozhodci-pravidla-uncitral-4032.html?mai
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Při revizi Rozhodčích pravidel UNCITRAL v roce 2010 došlo k významné změně 

článku 17.52 Do ustanovení 17(1) byl oproti předchozí verzi pravidel přidán důraz na 

efektivitu procesu rozhodčího řízení. Bylo tak učiněno vzhledem vzrůstajícím 

požadavkům právě na rychlost a efektivitu kladeným profesionály pohybujícími se 

v oblasti mezinárodní arbitráže.53 

Jak již bylo uvedeno výše, volnost stran při určování procesních pravidel je jednou 

z nejzákladnějších a nejoceňovanějších výhod mezinárodní arbitráže, jako způsobu řešení 

sporů. Článek 17(1) Rozhodčích pravidel UNCITRAL tuto svobodu stran (a potažmo 

tribunálu, pokud strany procesní pravidla neurčí) zdůrazňuje. Existují však celkem čtyři 

omezení, které rozhodčí tribunál podle Rozhodčích pravidel UNCITRAL při rozhodování 

o způsobu vedení arbitráže má.54  

První z těchto omezení je obsaženo hned na začátku článku 17(1) ve spojení 

„s výhradou ustanovení těchto Pravidel“ a znamená, že se tribunál nemůže odchýlit od 

pravidel pro vedení procesu obsažených v ostatních článcích. Jejich nerespektování ve 

větším rozsahu by mohlo ohrozit uznání a výkon rozhodnutí podle Newyorské úmluvy.55 

Druhým omezením je rovné zacházení se stranami a nutnost umožnit každé ze stran 

uplatnit své požadavky. Požadavek, aby se stranami bylo rovně zacházeno pochopitelně, 

neznamená, že rozhodčí tribunál má povinnost zajistit identické postavení stran. To často 

vzhledem k jejich faktické odlišnosti není ani možné. Tento přístup podporuje i fakt, že 

v původním návrhu bylo ve znění tohoto článku obsaženo ustanovení, že se stranami má 

být zacházeno s absolutní rovností, avšak slovo absolutní bylo v konečném znění pravidel 

vypuštěno.56 Třetí omezení vyplývá z článku 1(1) Rozhodčích pravidel UNCITRAL a 

týká se případných odchýlení od ustanovení těchto pravidel, na nichž se strany písemně 

dohodly. S tím je úzce spojeno čtvrté, poslední omezení, které se týká mandatorních 

ustanovení Rozhodčích pravidel UNCITRAL, od nichž se nemohou odchýlit ani písemně 

strany, ani rozhodčí tribunál. 

V článcích 11–13 se Rozhodčí pravidla vypořádávají s nezávislostí a nestranností 

rozhodců. Podle článku 12(1) může být rozhodce vyloučen pro podjatost, pokud existují 

                                                           
52 WEBSTER, Thomas H. Handbook of UNCITRAL arbitration: commentary, precedents. London: 

Sweet, 2010, lviii, 1064 s. ISBN 978-184-7038-982, str.259 
53 Ibid, str. 258 
54 CARON, D. op. cit. str 26-31 
55 Ibid, str. 27 
56 Ibid, str. 29 
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„opodstatněné obavy ohledně nezávislosti a nestrannosti arbitra“.57 Rozhodci musí 

stranám oznámit všechny skutečnosti, které by mohly vést k podezření, že jejich 

nezávislost a nestrannost je ohrožena.58 Pravidla obsahují také proces, kterým lze 

rozhodce pro podjatost vyloučit. 

 

2.3. Vzorový zákon UNCITRAL pro mezinárodní obchodní arbitráž  

Dalším výsledkem činnosti UNCITRAL je Vzorový zákon UNCITRAL pro 

mezinárodní obchodní arbitráž. Vzhledem k tomu, že se jedná o vzorový zákon, není 

Vzorový zákon UNCITRAL pro mezinárodní obchodní arbitráž pro nikoho přímo 

závazný, avšak mnoho států se jím inspirovalo při tvorbě vnitrostátních zákonů o 

rozhodčím řízení. „Český zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů je 

přitom založen na jeho částečném převzetí, zatímco např. Kanada, Rumunsko, Rusko či 

Slovinsko ho téměř doslova „opsaly“. Značnou míru inspirace touto vzorovou úpravou 

lze spatřovat v nových úpravách rozhodčího řízení mj. ve Finsku, Japonsku, Irsku, 

Německu, Thajsku či Velké Británii (Anglie, Wales a Severní Irsko).“59  Vzhledem 

k širokému převzetí Vzorového zákona UNCITRAL pro mezinárodní obchodní arbitráž 

nebo alespoň inspirací v něm, představuje i on základ pro mezinárodní standard pravidel 

pro vedení rozhodčích řízení. 

Právo na spravedlivý proces je ve Vzorovém zákoně UNCITRAL pro 

mezinárodní obchodní arbitráž obsaženo v článku 18, který říká, že „se stranami má být 

rovně zacházeno a každé ze stran má být plně poskytnuta možnost uplatnit své 

požadavky“.60 Znění článku 18 Vzorového zákona UNCITRAL pro mezinárodní 

obchodní arbitráž a článku 17(1) Rozhodčích pravidel UNCITRAL je téměř shodné, 

základní limity flexibility stran a široké pravomoci rozhodců při určování způsobu vedení 

mezinárodní arbitráže jsou tedy podle obou pravidel vydaných UNCITRAL totožné. V 

článku 19 je potom zakotvena možnost stran dohodnout si vlastní procesní pravidla a 

pravomoc tribunálu určit vlastní pravidla vedení rozhodčího řízení v případě, že tak strany 

                                                           
57 „justifiable doubts as to the arbitrator’s impartiality or independence“ 
58 čl. 11(1) Rozhodčích pravidel UNCITRAL 
59 MELNIKOVA, Natalia. UNCITRAL a aktuální otázky (nejenom) práva mezinárodního 

obchodu. Právní rozhledy. 2004, č. 5 
60 “The parties shall be treated with equality and each party shall be given a full opportunity of presenting 

his case.“ 
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neučiní. Jak již bylo uvedeno výše, důvody pro odepření uznání a výkonu rozhodnutí 

podle článků 24 a 36 Vzorového zákona je téměř totožné s důvody uvedenými v článku 

v Newyorské úmluvy. I zde tedy vidíme, že minimální mezinárodně uznávané limity 

práva na spravedlivý proces jsou obdobné, ne-li totožné. 

 

2.4. Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic (ICSID) 

Jak již bylo zmíněno výše, spory vznikající v souvislosti s přímými zahraničními 

investicemi mají určitá specifika. Jedná se o spory, kde na jedné straně vystupuje stát a 

na druhé soukromá osoba, jež v daném státě investovala. Státy mají typicky zájem na 

tom, aby na jejich území investovali zahraniční investoři, a proto se pro ně snaží různými 

způsoby zlepšit podmínky a zatraktivnit tak možnost investice v daném státě. Jedním ze 

způsobů, jímž to činí je uzavíraní bilaterálních dohod o vzájemné podpoře investic (BIT). 

Tyto dohody uzavírané mezi státy obsahují mimo jiné i ustanovení o řešení sporů 

vzniklých při realizaci investice. Pro investory by bylo velmi neatraktivní, pokud by spory 

z případné investice řešily vnitrostátní soudy státu, v němž je investice realizovaná, a jež, 

podle názoru investora, způsobil neúspěšnost investice. Státy tak v ustanoveních smluv 

BIT o řešení sporů z investic dopředu souhlasí s tím, že případný spor z investice bude 

řešit nezávislý arbitrážní tribunál. Jedná se tak o „de facto blanko rozhodčí smlouvu, 

kterou se státy jako příjemci investic zavazují podrobit se rozhodčímu řízení v případě 

žalob soukromoprávních investorů z druhé smluvní země za předpokladu, že takový spor 

podléhá režimu příslušné dohody.“61 Častým sporem bývá, zda předmět sporu je opravdu 

investicí dle smlouvy BIT a dle Washingtonské úmluvy a zda tedy tribunál zřízený podle 

Washingtonské úmluvy má jurisdikci. Kromě smluv BIT existují i multilaterální smlouvy 

uzavřené mezi více státy. Příkladem může být například Evropská energetická charta. 

Systém řešení sporů z investic byl zakotven Úmluvou o řešení sporů z investic 

mezi státy a občany druhých států sjednanou ve Washingtonu dne 18. března 1965 

(Washingtonská úmluva). Ve smlouvě BIT lze dohodnout, že investiční spory budou 

řešeny podle Washingtonské úmluvy62 prostřednictvím Mezinárodního střediska pro 

                                                           
61 BĚLOHLÁVEK, Alexandr. Způsob řešení sporů v souvislosti s ochranou mezinárodních 

investic. Právní rozhledy. 2006, č. 2, s. 55. 
62 Úmluvou o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států sjednanou ve Washingtonu dne 

18. března 1965 
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řešení sporů z investic (ICSID/Středisko), podle Rozhodčích pravidel UNCITRAL, ale 

také pomocí institucionální arbitráže například podle pravidel ICC v Paříži. 

Washingtonská úmluva je nejvýrazněji zastoupeným způsobem řešení sporů, i když se 

často ve smlouvách BIT vyskytuje v kombinaci s jinými metodami.63 Středisko ICSID se 

sídlem ve Washingtonu je formálně samostatnou mezinárodní organizací, avšak Středisko 

je administrativně propojeno se Světovou bankou.64 

Jak již bylo uvedeno výše, na spory mezi investorem a státem jsou použitelná i 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL. Podle Washingtonské úmluvy lze však rozhodovat 

pouze spory mezi státem a investorem, a to pouze ty spory, které vznikají přímo 

z investice. Důsledkem tohoto je, že řízení podle pravidel ICSID bývá delší, „protože 

často se musí nejprve vyřešit námitky proti jurisdikci Střediska“.65 Rozhodčí pravidla 

UNCITRAL dále dávají stranám větší možnost modifikovat dohodou průběh řízení, 

zatímco ujednání odlišná od Washingtonské úmluvy si mohou strany sjednat jen 

v případech dovolených touto úmluvou.66 

„Průběh samotného řízení se nijak výrazně neodchyluje od toho, co je běžné 

v mezinárodní obchodní arbitráži“67 Hlavní rozdíl spočívá v možnosti přezkumu 

vydaného rozhodčího nálezu a v jeho následném výkonu. Zatímco rozhodčí nálezy 

vydané v investiční arbitráži jsou sice finální a v rámci arbitráže neprobíhá jejich 

přezkum, avšak jejich uznání a výkon lze z důvodů uvedených v článku v Newyorské 

úmluvy odmítnout, rozhodčí nálezy vydané dle pravidel ICSID lze přezkoumat ad hoc 

komise dle Washingtonské úmluvy, avšak jsou ve smluvních státech Washingtonské 

úmluvy vykonatelné bez dalšího.68 

Možnost zrušení rozhodčího nálezu je zakotvená v článku 52 Washingtonské 

úmluvy, který v prvním odstavci taxativně stanoví pět důvodů, pro které je každá ze stran 

sporu oprávněna požádat o rušení rozhodčího nálezu. Jsou jimi chybné vytvoření soudu, 

zjevné překročení pravomoci soudem, korupce na straně člena Soudu, závažné porušení 

základních procesních pravidel a neuvedení důvodů, na kterých byl rozhodčí nález 

                                                           
63 PETROCHILOS, G, op cit., str. 246. 
64 RŮŽIČKA, K., op. cit., str. 43 
65 ŠTURMA, P., op. cit., str. 117 
66 Ibid, str. 116 
67 ŠTURMA, Pavel a Vladimír BALAŠ. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vyd. v Praze: C. H. Beck, 

2013, xxiv, 513 s. Beckova edice právo. ISBN 978-80-7179-069-3, str. 438 
68 Článek 54 Washingtonské úmluvy 
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založen v rozhodčím nálezu.69 Zrušení rozhodčího nálezu podle článku 52 

Washingtonské úmluvy je založeno na kasačním principu kdy ad hoc komise může 

napadené rozhodnutí pouze zrušit. Jedná se o přezkum vad řízení, není tedy přípustné 

přednášet nové důkazy ani argumentovat meritem věci. Ad hoc komise ve svých 

rozhodnutích ustáleně opakují, že přezkum podle článku 52 není odvoláním 

přezkoumávajícím správnost rozhodnutí, ale že se zabývá pouze taxativně vymezenými 

vadami procesu.70 Potom, co ad hoc komise zruší rozhodnutí, je věc předložena senátu 

k novému rozhodnutí. Nový senát není při svém rozhodnutí vázán odůvodněním zrušení 

rozhodčího nálezu ad hoc komisí. 

Důvody pro zrušení rozhodčího nálezu podle článku 52 jsou, s výjimkou 

výslovného uvedení korupce jako důvodu pro zrušení rozhodčího nález, obdobné, jako 

důvody pro odepření uznání a výkonu rozhodčího nálezu podle článku v Newyorské 

úmluvy.71 Pro analýzu práva na spravedlivý proces v této diplomové práci bude 

nejdůležitější písmeno d) a to, že bylo závažně porušeno základní procesní pravidlo. 

Proto, aby bylo možno zrušit vydaný rozhodčí nález podle písmena d) článku 52 

musí být kumulativně splněny dvě podmínky, porušení musí být závažné a procesní 

pravidlo, jež bylo porušeno, musí být základní. Pokud tedy bylo závažně porušeno 

pravidlo, které není vnímané jako základní nebo naopak, rozhodčí nález nebude 

zrušitelný. Co je závažné porušení a jaká pravidla jsou považována za základní, není ve 

Washingtonské úmluvě upraveno a je ponecháno na rozhodnutí ad hoc tribunálu. 

Washingtonská úmluva v článku 44 odkazuje na použití ICSID Pravidel pro 

rozhodčí řízení.72 Procesním pravidlem podle článku 52(1)d) však není míněnou pouze 

pravidlo uvedené přímo ve Washingtonské úmluvě nebo v Pravidlech pro rozhodčí řízení. 

                                                           
69 Znění čl. 52(1) Každá strana může požádat o zrušení rozhodčího nálezu písemnou žádostí adresovanou 

generálnímu tajemníkovi z jednoho nebo více následujících důvodů: a) Soud nebyl řádně vytvořen; b) Soud 

zjevně překročil svoji pravomoc; c) na straně člena Soudu se vyskytla korupce; d) došlo k závažnému 

porušení základních procesních pravidel; nebo e) v rozhodčím nálezu nebyly uvedeny důvody, na kterých 

je založen. 
70 Maritime International Nominees Establishment (MINE) v. Government of Guinea (Guinea), rozhodnutí 

o zrušení rozhodčího nálezu, ICSID CASE no. ARB/84/4, para 4.04, MTD Equity Sdn. Bhd. A  MTD Chile 

S.A. v Republic of Chile, rozhodnutí o zrušení rozhodčího nálezu, ICSID Case No. ARB/01/7 
71 BĚLOHLÁVEK, A., op. cit., str. 58 
72 „Každé rozhodčí řízení bude vedeno v souladu s ustanoveními tohoto oddílu a s výjimkou, kdy se 

strany dohodnou jinak, v souladu s Pravidly rozhodčího řízení platnými ke dni, k němuž se strany 

dohodly na rozhodčím řízení. Pokud se objeví jakákoliv procesní otázka, která není upravena tímto 

oddílem nebo Pravidly rozhodčího řízení či jinými pravidly dohodnutými stranami, rozhodne tuto otázku 

Soud.“ 
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Je tedy možné, aby v nich uvedené procesní pravidlo nebylo považováno za základní a 

naopak aby pravidlo, které není ve Washingtonské úmluvě ani Pravidlech zmíněno, bylo 

ad hoc tribunálem za základní prohlášeno. Například tribunál v případu MINE přímo 

odkázal na článek 18(1) Modelového zákona UNCITRAL jako na základní procesní 

pravidlo.73 V rozhodnutí Wena Hotels ad hoc tribunál vyslovil, že základním procesním 

pravidlem je míněn „soubor minimálních procedurálních standardů, které jsou 

respektovány v rámci mezinárodního práva. Pro proces je zásadní, aby každé straně bylo 

dáno právo uplatnit své požadavky před nezávislým a nestranným tribunálem.“74 I tento 

názor podporuje již dříve uvedenou premisu, že v mezinárodní arbitráži existuje 

všeobecně uznávaná úroveň práva na spravedlivý proces.  

 

2.5. Ostatní pravidla upravující právo na spravedlivý proces 

Kromě výše uvedených arbitrážních pravidel upravujících v podstatě celé 

rozhodčí řízení byly Mezinárodní obchodní komorou (IBA) vydány dva soubory 

nezávazných pravidel, jeden upravující standard pro nezávislost a nestrannost rozhodců, 

druhý upravující pravidla ohledně dokazování. Jakkoliv tato pravidla nejsou závazná, 

mají v arbitrážním světě velkou váhu.  

IBA pravidla pro dokazování byla přijata v roce 1999 a revidována v roce 2010. 

Jsou „obecně uznávaná jako základ pro diskuzi o procesu v mezinárodní arbitráži“75 

Pravidla byla vytvořena tak, aby je bylo možné použít jak v komerční, tak investiční 

arbitráži, což je patrné i z názvu nových pravidel, kde bylo spojení komerční arbitráž 

nahrazenou pouze slovem arbitráž. Jak napovídá název, tato pravidla upravují relativně 

detailně proceduru dokazování. Byla vytvořena tak, aby je bylo možné použít spolu 

s procesními pravidly renomovaných arbitrážních institucí.76 Tato pravidla často 

                                                           
73 MINE v. Guinea, para. 5.06 
74 Wena Hotels Limited v. Arab Republic of Egypt, rozhodnutí o zrušení rozhodčího nálezu, ICSID case 

No. 98/4, para. 56 „set of minimal standards of procedure to be respected as a matter of international law. 

It is fundamental, as a matter of procedure, that each party is given the right to be heard before an 

independent and impartial tribunal.“ 
75 WEBSTER, T., op. cit.., str. 258 
76 Preambule IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration dostupná na 

http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=68336C49-4106-46BF-A1C6-

A8F0880444DC 
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neobsahují podrobný návod jak postupovat při dokazování,77 proto jsou IBA pravidla pro 

dokazování vítaným doplněním. 

IBA doporučení o střetu zájmů v mezinárodní arbitráži (IBA Doporučení) přijatá 

v roce 2004 jsou rovněž velmi respektovanými nezávaznými pravidly. Shrnují standardy 

pro nezávislost a nestrannost arbitrů v mezinárodním pojetí. Situace, které by mohly vést 

k narušení nezávislosti a nestrannosti, jsou rozděleny do tří seznamů – červeného, 

oranžového a zeleného. Situace na zeleném seznamu, mezi nimiž je například 

publikování obecného názoru na právní problém řešený ve sporu,78 je podle IBA 

v pořádku, nezakládá zaujatost arbitra a nemusí být ani stranám arbitrem předem sděleny. 

Situace na oranžovém seznamu mohou být problematické a musí být stranám arbitrem 

komunikovány. Mezi nimi je např. osobní vztah mezi arbitrem a právním zástupcem 

jedné ze stran.79 Na červeném seznamu je například finanční zájem arbitra na výsledku 

sporu.80 Tyto situace nejen že musí být stranám sděleny, ale i indikují, že rozhodce je 

zaujatý. Pokud je strana seznámená s některými situacemi na červeném seznamu 

(waivable red list), může s nimi předem souhlasit a vzdává se tak práva napadnout 

nezávislost a nestrannost rozhodce. 

Používání IBA Doporučení se v jednotlivých zemích liší, avšak významné 

světové země i arbitrážní instituce je při rozhodování o nezávislosti a nestrannosti 

rozhodců používají, nebo na ně minimálně berou ohled. O používání IBA Doporučení ve 

světě je na webových stránkách IBA zveřejněn článek.81  

                                                           
77 VON MEHREN, George M. a Claudia T. SALOMON. Submittiong Evidence in an International 

Arbitration: A Common Lawyer's guide. Journal of International Arbitration. 2003, roč. 20, č. 3. 
78 bod 4.1 IBA doporučení o střetu zájmů v mezinárodní arbitráži 
79 bod 3.3.6 IBA doporučení o střetu zájmů v mezinárodní arbitráži 
80 bod 1.3 IBA doporučení o střetu zájmů v mezinárodní arbitráži 
81 GILL, Judith. The IBA Conflicts Guidelines – Who’s Using Them and How?. Dispute Resolution 

International [online]. 2007, roč. 1, č. 1 [cit. 2014-11-03]. Dostupné 

z: http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=B6871614-20F3-474B-BF9C-

5A7EBBEB6365 

http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=B6871614-20F3-474B-BF9C-5A7EBBEB6365
http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=B6871614-20F3-474B-BF9C-5A7EBBEB6365
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3. Právo na spravedlivý proces podle Evropského soudu 

pro lidská práva 

Evropská úmluva o ochraně základních lidských práv a svobod, přijatá v roce 

195082 jako reakce na druhou světovou válku, je jedním z nejvýznamnějších světových 

mechanismů pro ochranu lidských práv. K dnešnímu dni ji přijalo 47 států včetně 

například Ruska a Turecka. Česká republika k Úmluvě přistoupila v roce 1992.83 Úmluva 

je označovaná za nejúspěšnější a zároveň za nejpokrokovější světový mechanismus pro 

ochranu lidských práv na světě.84 „Lze říci, že Úmluva je nejvíc průkopnická v určování 

právního dosahu mezinárodního standardu lidských práv.“85 Text Úmluvy byl několikrát 

doplňován protokoly, avšak článek 6, týkající se práva na spravedlivý proces, byl obsažen 

již v původním textu Úmluvy.  

Ačkoliv Úmluva v článku 46 počítala se zřízením Evropského soudu pro lidská 

práva, byl tento zřízen až v roce 1958 a v počátku své existence byl využíván velmi 

sporadicky. Jeho význam narostl v osmdesátých a devadesátých letech a dnes je spolu se 

Soudním dvorem Evropské Unie a Mezinárodním soudním dvorem považován za jeden 

z nejvýznamnějších mezinárodních soudů.86 ESLP sídlí ve Štrasburku. 

Dodatkovým protokolem č. 11 byla v roce 1998 zrušena dvojkolejnost Komise a 

Soudu a byl zřízen pouze Soud vykonávající svou činnost trvale.87 Tím se významně 

změnila struktura Soudu.  Se stížností se tak mohou k ESLP obracet jednotlivci pod 

podmínkou, že byly vyčerpány všechny vnitrostátní prostředky ochrany. Jednací řád 

Soudu prošel k 1. 1. 2014 významnými změnami. Nově je možné odmítnout stížnost a 

vůbec se jí nezabývat, pokud nebyla podána v kompletní podobě ve lhůtě 6 měsíců od 

posledního doručení rozsudku. ESLP je totiž stížnostmi zahlcen. Jen za období 

                                                           
82 Úmluva vstoupila v platnost 3. 9. 1953 potom, co ji ratifikovalo prvních 10 států. 
83 Úmluva je publikovaná ve sbírce zákonů pod č. 209/1992 Sb. a je účinná od 18. 3.1992. 
84 JANIS, Mark W, Richard s KAY a A BRADLEY. European human rights law: text and materials. 2nd 

ed. New York: Oxford University Press, 2000, xxxix, 561 p. ISBN 01-987-6569-X., str. 3 
85 ADDO, Michael K. The legal nature of international human rights. Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 

2010, xxxii, 549 p. International studies in human rights, v. 104. ISBN 90-041-7390-0.  str. 340 "The 

European Court of Human Rights is arguably the most accomplished in breaking new ground in the 

determination of the legal scope of international human rights standards." 
86JANNIS, M., op. cit., str. 64 
87 Článek 19 Úmluvy 
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od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014 bylo podáno 47 350 stížností.88 Nejvíce stížností směřuje 

proti porušení článku 6.89 

Úmluva zavazuje státy a dává jim za povinnost zajistit soulad s Úmluvou. Na 

konkrétním případě článku 6 je vidět, že to je právě stát, kdo musí dle Úmluvy zajistit, 

aby všechna trestní i civilní řízení (dle definice dovozené ESLP, viz níže) proběhla 

v souladu s požadavky uvedenými v článku 6. 

ESLP nemá pravomoc zasahovat do běžících soudních řízení v členských státech 

Rady Evropy ani zrušit již vydaná rozhodnutí a obnovit řízení. Jediným úkolem ESLP je 

určit, zda řízení proběhlo podle pravidel určených pro spravedlivý proces buď přímo 

článkem 6 Úmluvy, nebo podle pravidel dovozených judikaturou ESLP. Soud tento 

přístup nazývá tzv. doktrínou čtvrté instance.90 Soud tedy nemá oprávnění zasáhnout, 

pokud vnitrostátní soudy v jakékoliv instanci vydaly špatné rozhodnutí.91 

 

3.1. Článek 6 Evropské úmluvy o ochraně základních lidských práv a 

svobod 

Většina článku 6 Úmluvy se věnuje ochraně práva na spravedlivý proces 

v trestním řízení. To však neznamená, že právo na spravedlivý proces v civilním řízení 

není Úmluvou chráněno. Odstavec 1 Článku 6 Úmluvy je aplikovatelný jak na trestní, tak 

na občanskoprávní řízení. První odstavec článku 6 zní: „Každý má právo na to, aby jeho 

záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a 

nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo 

závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Rozsudek musí 

být vyhlášen veřejně, avšak tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď po dobu celého 

nebo části procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti 

v demokratické společnosti, nebo když to vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana 

                                                           
88 EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA. European Court of Human Rights statistics 1/1-

30/9/2014 [online]. [cit. 2014-10-17]. Dostupné z: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_month_2014_ENG.pdf 
89 OVEY, Clare, Robin C WHITE a Francis Geoffrey JACOBS. The European Convention on Human 

Rights. 4th ed. New York: Oxford University Press, 2006, lviii, 591 p. ISBN 0199288100, str. 158 
90 ADDO, M., op. cit., str. 159 
91 Tento princip neuplatňuje pouze ESLP, ale například také český Ústavní soud, který ve svých 

rozhodnutích zdůrazňuje, že „zásadně není oprávněn zasahovat do rozhodovací činnosti obecných soudů, 

neboť není vrcholem jejich soustavy“ (např. I ÚS 123/06, I ÚS 1904/14 a mnoho dalších) 

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_month_2014_ENG.pdf
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soukromého života účastníků, anebo v rozsahu považovaném soudem za zcela nezbytný 

pokud by, vzhledem ke zvláštním okolnostem, veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům 

spravedlnosti.“ 

 

3.2. Dovozená práva 

Článek 6 Úmluvy sice vyjmenovává některé z aspektů práva na spravedlivý 

proces, které jsou tímto ustanovením chráněny, avšak nepodává jejich vyčerpávající 

výčet. Požadavky stanovené přímo v článku 6 Úmluvy jsou veřejnost, přiměřenost, 

nezávislý a nestranný soud zřízený na základě zákona a v neposlední řadě spravedlnost. 

Právě toto slovo, které není jasně definované (a ani jasně definovatelné) ponechává ESLP 

prostor pro interpretaci toho, co je pod pojem „právo na spravedlivý proces“ zahrnuto. Je 

totiž možné, že i když byly všechny požadavky přímo vyjmenované v článku 6 splněny, 

proces přesto nebyl spravedlivý. 

V rozsudku Delcourt proti Belgii92 dovodil ESLP, že „v demokratické společnosti 

(…) zaujímá právo na spravedlivý proces tak význačné místo, že restriktivní intepretace 

článku 6(1) Úmluvy by neodpovídala cíli a smyslu tohoto institutu.“93 Judikatura ESLP 

tedy rozšířila obsah významu právo na spravedlivý proces. Podřadila pod něj například 

právo na přístup k soudu, požadavek rovnosti zbraní, nutnost odůvodněného rozhodnutí, 

právo být přítomen rozhodování a další.  

Právo na přístup k soudu přímo nevyplývá z textu úmluvy, avšak ESLP jej 

judikaturou dovodil. Stalo se tak v judikátu Golder proti Spojenému království,94 jehož 

krátké shrnutí je následující: Dozorce ve vězení v Britském Isle of Wight obvinil vězně 

Goldera z toho, že ho napadl během nepokojů mezi vězni. Golder nebyl obviněn 

z žádného trestného činu, ale záznam o napadení v Golderově dokumentaci zůstal. Golder 

se chtěl proti tomuto záznamu odvolat, avšak pravidla ve vězení to neumožňovala. ESLP 

rozhodl, že právo na spravedlivý proces v článku 6 zahrnuje právo na přístup k soudu. 

Dovodil, že vzhledem k tomu, že právo předložit občanskoprávní spor soudu jakož i zákaz 

                                                           
92 Delcourt proti Belgii (rozsudek ze dne 17. 1. 1970, stížnost č. 2689/65) 
93 Delcourt proti Belgii, para 25 „in a democratic society within the meaning of the Convention, the right 

to a fair administration of justice holds such a prominent place that a restrictive interpretation of Article 6 

para. 1 (art. 6-1) would not correspond to the aim and the purpose of that provision“ 
94 Golder proti Spojenému království (rozsudek ze dne 21. 2. 1975, stížnost č. 4451/70) 
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odepření spravedlnosti jsou jedním ze základních principů mezinárodního práva, musí 

být článek 6 odstavec 1 vykládán tak aby bylo právo na přístup k soudu jeho 

součástí.  „Článek 6(1) tedy zajišťuje každému právo předložit žalobu týkající se jeho 

občanských práv a povinností soudu.“95  

Toto právo pochopitelně mohou státy přiměřeným způsobem regulovat a omezit, 

například promlčením nároku. Naopak nesmí právo na přístup k soudu existovat pouze 

v teoretické rovině, avšak prakticky nebýt uplatnitelné například z důvodu nemajetnosti 

stěžovatele. V odůvodněných případech, které jsou tak složité, že se o nich není možné 

soudit bez profesionální pomoci, má stát povinnost nemajetným osobám poskytnout 

právní pomoc tak, aby byl zajištěn přístup k soudu.96 Naopak samotný fakt, že žalobce je 

povinen zaplatit soudní poplatek, nezamezuje přístupu k soudu podle čl. 6(1) Úmluvy. 

Dalším z aspektů práva na spravedlivý proces, který sice není přímo součástí textu 

článku 6(1) Úmluvy, ale z judikatury jasně vyplývá, je princip rovnosti zbraní. ESLP tak 

dovodil v případu Dombo Beheer proti Nizozemí,97 Případ se týkal sporu společnosti 

Dombo Beeher a banky ohledně přečerpání účtu. Soud odmítl vyslechnout jako svědka 

bývalého ředitele společnosti, který sjednával s bankou smlouvu, avšak souhlasil 

s výslechem svědka navrženého bankou, který byl vyjednávání o smlouvě přítomen. 

Důvodem pro odmítnutí výslechu bývalého ředitele společnosti bylo pravidlo 

v německém soudním řádu, které zakazovalo vyslechnout stranu sporu jako svědka. 

ESLP rozhodl, že takový přístup porušuje právo na spravedlivý proces zakotvený 

v článku 6(1) Úmluvy. Řekl, že „je jasné, že požadavek rovnosti zbraní ve smyslu 

spravedlivé rovnováhy mezi stranami se použije v civilních i v trestních řízeních“.98 

V civilních řízeních nemusí být rovnost zbraní perfektně vyrovnaná, není povinností státu 

zajistit absolutně stejné podmínky pro všechny účastníky sporu, to by ani nebylo možné. 

V případu Dombo Beheer proti Nizozemí ESLP jasně řekl, že stranám musí být dána 

rozumná příležitost uplatnit své požadavky. Důležité je, aby byla stranám zachována 

                                                           
95 Golder proti Spojenému království, para Article 6 para. 36 - „(art. 6-1) secures to everyone the right to 

have any claim relating to his civil rights and obligations brought before a court or tribunal“ 
96 Airey proti Irsku (rozsudek ze dne 9. 10. 1979) 
97 Dombo Beheer BV proti Nizozemí (rozsudek ze dne 27. 10. 1993, stížnost č.14448/88) 
98 Dombo Beheer BV proti Nizozemí, para. 33 – „it is clear that the requirement of "equality of arms", in 

the sense of a "fair balance" between the parties, applies in principle to such cases as well as to criminal 

cases“ 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["14448/88"]}
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možnost rovně uplatnit svá procesní práva a aby soud žádnou stranu neuvedl do 

nerovného postavení. 

Soud dále dovodil požadavek na vydání odůvodněného rozhodnutí.99 Postačí 

však, aby soud uvedl alespoň nějaké důvody pro své rozhodnutí, nemusí se zabývat 

každým argumentem, který strany v průběhu řízení přednesly. Požadavek na odůvodněné 

rozhodnutí však nebude splněn v případě, kdy stěžovatel dokáže, že se soud vůbec 

nezabýval důležitou argumentací strany, která, pokud by byla soudem zvážena, by měla 

zásadní vliv na výsledek sporu.100  

Právo na to být přítomen rozhodování je také součástí práv chráněných článkem 

6(1) Úmluvy. Tento princip byl nejdříve vysloven pro trestní řízení v případu Kremzow 

proti Rakousku.101 Pro občanskoprávní řízení bude tento princip uplatněn v případě, že se 

řízení týká přímo osoby. Takovým bude například posouzení duševního stavu, nebo 

utrpění osobní újmy. Soud dovodil ještě další požadavky na spravedlivý proces 

vyplývající z článku 6(1), které se však uplatní pouze v trestním řízení. Jedná se o právo 

plně porozumět smyslu řízení vedenému proti osobě a dále požadavek na kontradiktorní 

řízení a zpřístupnění všech důkazů. 

 Ačkoliv jsou tyto aspekty práva na spravedlivý proces zajímavé, v mezinárodní 

arbitráži se s nimi nesetkáme nebo setkáme pouze výjimečně, a tudíž se jim v této 

diplomové práci nebudu věnovat. Pro účely této práce bude nejpodstatnější právo na 

odůvodněný rozsudek, požadavek rovnosti zbraní a obecně ochrana plné možnosti 

uplatnit své požadavky. 

Všechna dovozená práva plynou ze základní zásady, že každému musí být dána 

možnost řádně uplatnit své požadavky. Článek 6(1) Úmluvy je tedy podobný výše 

uvedeným procesním pravidlům použitelným pro různá arbitrážní rozhodnutí, i když se 

to na první pohled nemusí zdát.  V současné době dochází „ke sbližování a prostupování 

jednotlivých evropských systémů ochrany lidských práv, zejména systému Rady Evropy 

(založeného Úmluvou a judikaturou ESLP), systému EU (založeného judikaturou SDEU 

a Listinou základních práv EU) a systémů národních (zakotvených zpravidla v ústavách 

                                                           
99 Van de Hurk proti Nizozemí (rozsudek ze dne 19. 4. 1994, stížnost č. 16034/90), Ruiz Torija proti 

Španělsku (rozsudek ze dne 9. 12. 1994, stížnost č. 18390/91)  
100 OVEY, C., op. cit., str. 179 
101 Ibid, str. 189 nestranný soud zřízený zákonem. Slovo spravedlivé je mnohoznačné, a tak byl tento výčet 

judikaturou ESLP rozšířen.101  
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jednotlivých států).“102 Tento trend je dle mého názoru viditelný i na podobnosti ochrany 

práva na spravedlivý proces v Úmluvě a v různých arbitrážních pravidlech. 

 

3.3. Práva obsažená v textu článku 6 Úmluvy 

Přímo v textu článku 6 Úmluvy je obsaženo právo na spravedlivé a veřejné 

projednání věci, právo na vydání rozhodnutí v přiměřené lhůtě a právo na nezávislý a 

nesplňuje, což však ESLP překlenul judikaturou.103 

To, že soud nebyl nezávislý nebo nestranný, může napadnout účastník, avšak 

soudce rozhodující spor nemůže před ESLP žádat konstatování toho, že bylo výkonnou 

mocí zasahováno do jeho rozhodnutí. Při posuzování nezávislosti soudců, zkoumá soud 

zejména způsob jejich ustanovování do funkce, odvolatelnost (soudce nesmí být možné 

odvolat soudce během mandátu) a další skutečnosti, které by nasvědčovaly, že soudce je 

závislý na výkonné moci. U nestrannosti je třeba vždy individuálně posoudit vztah soudce 

ke stranám sporu, případně dalším osobám, které mají na výsledku sporu zájem. 

Nestrannost musí být jak objektivní (nesmí být důkazy o tom, že soudce je předpojatý 

vůči jedné ze stran), tak subjektivní (soudce nesmí být předpojatý vůči některé ze stran). 

Nezávislosti a nestrannosti se tato práce blíže věnuje v kapitole 5. 

Posledním z požadavků přímo uvedených v textu čl. 6(1) Úmluvy je požadavek 

na vydání rozhodnutí v přiměřené lhůtě. Porušení této části článku 6(1) je z celé Úmluvy 

předmětem nejvíce žalob k ESLP.104 I když se jedná o důležité právo s bohatou 

judikaturou Soudu, pro mezinárodní arbitráž nemá velký význam. Vzhledem k tomu, že 

jednou z výhod zvolení arbitráže jako způsobu řešení sporů je její rychlost, nejsou průtahy 

v arbitrážích obvyklým problémem. Z tohoto důvodu se právu na vydání rozhodnutí 

v přiměřené lhůtě nebudu v této práci věnovat. 

                                                           
102 VLASTNÍK, Jiří. Právo na spravedlivý rozhodčí proces?, Právní rozhledy. 2012, č. 1. 
103 Viz kapitola 4 
104 JANIS, M., op. cit., str. 454 
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3.4. Občanská práva a závazky 

„Článek 6 odst. 1 nezaručuje ochranu práva na spravedlivý proces při určování 

všech práv a povinností, kterých se může osoba dožadovat podle národního práva.“105 Ze 

znění článku lze vyčíst, že tuto ochranu požívají pouze ta civilní řízení, v nichž se 

rozhoduje o občanských právech nebo závazcích. Interpretace toho, co je řízení, v němž 

se rozhoduje o občanských právech nebo závazcích, však není tak jednoduchá, jak by se 

mohlo na první pohled zdát. Jedním z možných výkladů je zahrnout pouze spory mezi 

soukromými osobami. To by však vylučovalo domoci se ochrany práva na spravedlivý 

proces v případě, že jednou ze stran sporu je například stát. Tento úzký výklad je proto 

nevhodný. „Pojem „občanská práva a závazky“ je vykládán čím dál šířeji, takže dnes pod 

čl. 6 Úmluvy spadá řada řízení, která na vnitrostátní úrovni nejsou z formálního hlediska 

řízeními civilními.“106 

Termínu občanská práva a závazky v souvislosti se státem vystupujícím jako 

strana sporu se ESLP věnoval v případu König proti. Německu.107 Jednalo se o rozhodnutí 

správního orgánu, jímž byla Dr. Königovi odebrána licence k provozování lékařské praxe, 

čímž měla být poškozena pověst Dr. Königa. ESLP rozhodl, že „pro určení, zda se jedná 

o občanské právo, je určující charakter práva, a ne postavení stran ve vnitrostátním 

právu“108 „To znamená, že rozhoduje-li správní orgán o subjektivních právech a 

povinnostech jednotlivce, které vyplývají z vnitrostátních předpisů, má účastník v tomto 

řízení práva příslušející mu z čl. 6 odst. 1 Úmluvy.“109 

Ochrana však náleží jen sporům týkajícím se civilních práv existujících v právním 

řádu členského státu, a to bez ohledu na to, zda se právo státu nazývá právem nebo 

                                                           
105 KLOTH, By Matthias. Immunities and the the right of access to court under Article 6 of the European 

Convention on Human Rights [online]. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2010 [cit. 2014-09-26]. ISBN 

978-900-4189-904, str. 6. ”Article 6 (1) does ot guarantee the rigt to a fair trial in the determination of 

rights and obligations which an individual might claim under domestic law.”. 
106 KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a Michal BOBEK. Evropská úmluva o lidských 

právech. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. 1696 s. Velké komentáře. ISBN 978 -80-7400-365-

3, str. 584 
107 König proti Německu (rozsudek ze dne 3. 7. 1973, stížnost č. 6232/73) 
108„ in ascertaining whether a case ("contestation") concerns the determination of a civil right, only the 

character of the right at issue is relevant” 
109 ČELADNÍK, Filip. Judikatura ESLP a právo na spravedlivý proces ve správním soudnictví. Právní 

rozhledy. 2009, č. 3 str. 847. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["6232/73"]}


29 
 

závazkem. Článek 6(1) Úmluvy nechrání práva a povinnosti nevyplývající 

z vnitrostátního práva.110  

Spory řešené v mezinárodní obchodní arbitráži budou tedy splňovat toto 

kritérium, neboť se v nich jedná o občanských právech a závazcích ve smyslu výkladu 

ESLP. 

   

                                                           
110 Sporrong a Lonrot proti Švedsku, stížnost č. 7151/75 a 7152/75, v Comission Report of 8 October 1980, 

para 150 
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4. Použití Evropské úmluvy o ochraně základních lidských 

práv a svobod na arbitráž 

Použití Úmluvy na soudní řízení vyplývá jasně ze znění článku 6(1) a není 

judikaturou zpochybňováno. Problémy však nastanou při použití článku 6(1) na arbitráž. 

V literatuře se rozděluje teorie přímého a nepřímého použití Úmluvy na arbitráž.111 Pokud 

by byla Úmluva přímo použitelná na rozhodčí řízení, bylo by možné se u ESLP dovolat 

nedodržení práva na spravedlivý proces v průběhu arbitrážního řízení, ačkoliv stát tento 

proces nereguluje a ani nemá možnost regulovat. Nepřímé použití Úmluvy na arbitráž 

znamená, že standardy uvedené v článku 6(1) se uplatní až při rozhodování o uznání a 

výkonu rozhodčího nálezu, což je řízení, které stát má možnost ovlivnit. Jak z judikatury 

ESLP, tak z literatury vyplývá, že platná je teorie nepřímého použití Úmluvy.112  

To se ovšem týká jen rozhodčích řízení probíhajících na základě rozhodčí 

doložky. Pokud právo státu zavádí tzv. povinnou arbitráž, to znamená spory, při jejichž 

řešení se strany ze zákona nemají možnost obrátit na soud, ale spor musí být rozhodnut 

pomocí arbitráže, platí článek 6(1) bez výjimky a není možné se žádného práva dohodou 

stran vzdát. Zde mají státy povinnost zajistit soulad s Úmluvou, jak bylo rozhodnuto 

v případě Bramelid and Malmström proti Švédsku.113 V rozhodčích řízeních, kdy strany 

nemají na výběr, se tedy uplatní přímé použití Úmluvy a na rozhodce se hledí v podstatě 

jako na soud.  

U rozhodčích řízení, kde si strany samy svobodně v rozhodčí smlouvě vybraly 

arbitráž, je situace složitější. Soukromoprávní charakter arbitráže s sebou přináší 

problémy s naplněním některých požadavků uvedených v článku 6(1) Úmluvy. V Úmluvě 

se o rozhodčím řízení nemluví a článek 6(1) nikterak nepočítá s tím, že by spor 

rozhodoval jiný orgán než soud zřízený na základě zákona. Rozhodčí řízení jsou přesto 

běžnou a velmi oblíbenou praxí. Minimálně práva na projednání sporu soudem zřízeným 

na základě zákona se tedy lze pomocí rozhodčí doložky vzdát. Předmětem akademické 

debaty však zůstává, do jaké míry se lze vzdát práv zakotvených v článku 6(1) Úmluvy. 

                                                           
111 HÖRNLE, Julia. Cross-border internet dispute resolution. New York: Cambridge University Press, 

2009, xxxii, 286 p. ISBN 05-218-9620-7, str. 100-102 
112 Ibid, str. 102 
113 Bramelid and Malmström proti Švédsku (rozsudek ze dne 1983, stížnost č 8588/79 a 8589/79) 
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Zejména je potom sporná otázka, zda se strany sjednáním rozhodčí doložky vzdávají 

pouze práva na to, aby spor byl rozhodnut soudem zřízeným na základě zákona, nebo zda 

je tím plně vyloučeno použití článku 6(1) Úmluvy na rozhodčí řízení. 

 

4.1. Vzdání se práva na přístup k soudu 

Evropský soud pro lidská práva se otázkou možnosti vzdát se práva na 

přístup k soudu zabýval několikrát, a to nejen v souvislosti s arbitráží. Důležitý je judikát 

Deweer proti Belgii.114 Jednalo se o příklad řezníka, který byl přistižen, že má vyšší než 

povolenou marži na hovězím a vepřovém mase. Panu Deweerovi bylo dáno na výběr mezi 

zaplacením pokuty a vyřízením věci v trestním řízení, což by však znamenalo, že jeho 

řeznictví muselo být do skončení řízení zavřené. ESLP rozhodl, že pan Deweer se takto 

nemohl platně vzdát práva na přístup k soudu, které bylo široce vymezeno v případě 

Golder proti Spojenému království, protože jeho vůle byla omezena postihem ve formě 

zavření jeho řeznictví.  

Tento případ je důležitý z hlediska posuzování použitelnosti Úmluvy pro arbitráž 

zejména proto, že v něm ESLP rozhodl, že je obecně možné vzdát se práva na přístup 

k soudu, i když v tomto konkrétním případě vzdání se nebylo platné. Soud řekl, že: 

„v právních řádech smluvních států se se vzdáním se práva na přístup k soudu setkáváme 

poměrně běžně, zejména ve formě rozhodčích doložek ve smlouvě a dále v trestněprávních 

věcech ve formě zaplacení pokuty. Toto vzdání se práva, které má nepopiratelné výhody 

pro osobu vzdávající se tohoto práva, jakož i pro soudnictví, v principu neporušuje 

Úmluvu.“115 

Na rozdíl od případu Deweer, v případu Axelsson a ostatní proti Švédsku116 soud 

rozhodl, že vzdání se práva na přístup k soudu je platné. Případ se týkal skupiny řidičů ve 

švédském Malmö, kteří vstoupili do asociace taxikářů, protože ta provozovala jediný 

dispečink ve městě. Bez ní by tedy v podstatě nemohli provozovat svou živnost. Součástí 

                                                           
114 Deweer proti Belgii (rozsudek ze dne 27. 2. 1990, stížnost č. 6903/75) 
115 Deweer proti Belgii, para 49 -„In the Contracting States’ domestic legal systems a waiver of this kind 

is frequently encountered both in civil matters, notably in the shape of arbitration clauses in contracts, and 

in criminal matters in the shape, inter alia, of fines paid by way of composition. The waiver, which has 

undeniable advantages for the individual concerned as well as for the administration of justice, does not in 

principle offend against the Convention.“ 
116 Axelsson a ostatní proti Švédsku, (rozsudek ze dne 13. 7. 1990, stížnost č. 11960/86) 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["6903/75"]}
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dohody o vstupu do asociace byla i rozhodčí doložka. Taxikáři se dostali do sporu 

s asociací a odvolací soud rozhodl, že vzhledem k platně uzavřené rozhodčí doložce nemá 

soud pravomoc rozhodnout spor. ESLP dospěl k závěru, že v tomto případě se stěžovatelé 

platně vzdali práva na přístup k soudu, a tak nedošlo k porušení článku 6(1) Úmluvy. 

Řekl, že “neshledává žádný náznak toho, že by v tomto případě existoval jakýkoliv veřejný 

zájem, díky kterému by arbitráž byla nevhodná nebo nepřiměřená.”117 

Přístup soudu v obou výše popsaných případech je nekonzistentní, protože stejně 

tak jako pan Deweer, ani taxíkáři v případu Axelsson neměli jinou možnost než se vzdát 

práva na přístup k soudu, pokud chtěli dál provozovat svou živnost. Soud potvrdil 

rozhodnutí z případu Axelsson v případu Lundgren proti Švédsku,118 který se také týkal 

dobrovolného vstupu do profesní organizace s rozhodčí doložkou, bez něhož by však 

nebylo možné vykonávat povolání. 

 Nehledě na nesrovnalosti mezi jednotlivými případy rozhodovanými ESLP lze 

s jistotou uzavřít, že podle Úmluvy je možné se v určitých případech vzdát práva na 

přístup k soudu. 

 

4.2.  Vzdání se ostatních práv z článku 6(1) 

V teorii se objevují i názory, že uzavřením rozhodčí doložky se strany vzdávají 

všech práv uvedených v článku 6 Úmluvy. Ani podle této teorie to však neznamená, že 

by arbitráž nemusela splňovat mezinárodně uznávané standardy práva na spravedlivý 

proces,119 jak bylo uvedeno v kapitole 2 této práce. Pravidla vztahující se přímo na 

arbitráž se ochraně spravedlivého procesu věnují. Tento názor je zdůvodňován tím, že 

rozhodčí tribunál je zřízen pouze vůlí stran a pouze z této vůle tedy odvozuje svoji 

pravomoc. Vzhledem k tomu, že pravomoc soudu není založena státem, jakýkoliv zásah 

Úmluvy do arbitráže není možný. Je však nutné říci, že žádný z rozsudků ESLP tuto teorii 

nepodporuje, spíše naopak. I v literatuře je řečeno, že tuto teorii je třeba odmítnout.120  

                                                           
117 Axelsson a ostatní proti Švédsku, para 1.4.–„The Commission finds no indication that the dispute 

between the applicants and MTEA involved any issues of public interest which would have made an 

arbitration inappropriate or unreasonable” 
118 Lundgren proti Švédsku, (17. 5. 1995, stížnost č.22506/93) 
119 HÖRNLE, J, op. cit., str. 104 
120 Ibid, str. 105 
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Judikatura ESLP bohužel tento názor přímo nevyslovila. Naopak, zastánci teorie, 

podle které se uzavřením rozhodčí doložky vzdávají strany všech Úmluvou chráněných 

práv, odvozují některé své závěry od judikatury Soudu. V případě Nordström-Janzon a 

Nordström-Lehtinen proti Nizozemí121 soud rozhodl, že „důvody, pro které mohou být 

rozhodčí nálezy napadnuté u národních soudů, se mezi smluvními stranami liší. Komise 

bere v potaz, že Úmluva nemůže požadovat, aby rozhodčí proces byl v souladu s článkem 

6 Úmluvy. V některých případech – zejména s ohledem na veřejnost – je jasné, že arbitráž 

často ani není míněna tak, aby byla v souladu s článkem 6, a rozhodčí doložka znamená 

vzdání se plné působnosti tohoto článku. Komise tedy bere v potaz, že rozhodčí nález 

nemusí nutně být zrušen z toho důvodu, že stranám nebyly dopřány všechny možnosti 

ochrany podle článku 6, ale že každý stát může v principu rozhodnout sám, za jakých 

důvodů bude rozhodčí nález zrušitelný.“122 

I když po prvním přečtení to může vypadat, že Nordström-Janzon a Nordström-

Lehtinen proti Nizozemí podporuje výše uvedenou teorii, není tomu tak. ESLP sice řekl, 

že je možné vzdát se plné působnosti článku 6 Úmluvy, ne však, že lze působnost tohoto 

článku vyloučit úplně. Tento judikát tedy pouze dává státům možnost určit, do jaké míry 

bude klást požadavky na dodržení článku 6(1); minimální standard práva na spravedlivý 

proces by však měl být dodržen.  

ESLP například rozhodl, že v případě arbitráže se lze vzdát práva na nezávislého 

a nestranného soudce za předpokladu, že tak je učiněno předem. V případě Suovaniemi a 

ostatní proti Finsku123 strana výslovně souhlasila s tím, aby spor byl rozhodován arbitrem, 

který v minulosti působil jako právní zástupce protistrany. Po prohrané arbitráži se však 

snažila zamezit výkonu rozhodnutí tím, že napadla průběh řízení, konkrétně právě 

nestrannost rozhodce. V začátku svého rozhodnutí ESLP poměrně obecně poznamenal, 

                                                           
121 Nordström-Janzon a Nordström-Lehtinen proti Nizozemí, (rozsudek ze dne 27. 11. 1996, stížnost č. 

28101/95) 
122 Nordström-Janzon a Nordström-Lehtinen proti Nizozemí, část B „the grounds on which arbitral awards 

may be challenged before national courts differ among the Contracting States and considers that it cannot 

be required under the Convention that national courts must ensure that arbitral proceedings have been in 

conformity with Article 6 (Art. 6) of the Convention. In some respects - in particular as regards publicity - 

it is clear that arbitral proceedings are often not even intended to be in conformity with Article 6 (Art. 6), 

and the arbitration agreement entails a renunciation of the full application of that Article. The Commission 

therefore considers that an arbitral award does not necessarily have to be quashed because the parties 

have not enjoyed all the guarantees of Article 6 (Art. 6), but each Contracting State may in principle decide 

itself on which grounds an arbitral award should be quashed.“ 
123 Suovaniemi a ostatní proti Finsku, (rozsudek ze dne 23. 2. 1999, stížnost č. 31737/96) 
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že „vzdání se práv zaručených Úmluvou – v takovém rozsahu, v jakém je povolené – musí 

být učiněno jednoznačným způsobem. V případě vzdání se procesních práv dále, aby bylo 

účinné pro potřeby Úmluvy, musí obsahovat minimální záruky přiměřené jejímu 

významu.“124 ESLP dále zopakoval, že strany mají relativně velkou volnost 

v rozhodování, které rozhodčí nálezy uzná a vykoná. Rozhodl, že vzdání se práva na 

nezávislého a nestranného soudce tak, jak bylo učiněno v tomto případě, je v souladu 

s Úmluvou, a stížnost zamítl. 

Jakkoliv tedy není možné vzdát se v rozhodčí doložce všech práv vyplývajících 

z článku 6 Úmluvy, je v některých případech toto vzdání se přípustné. Zejména je možné 

za určitých okolností vzdát se práva na nezávislého a nestranného soudce. Toto vzdání se 

však musí být jasné a výslovné. Pokud by tyto podmínky nebyly splněny, státy mohou 

v rámci uznání a výkonu rozhodnutí nezávislost a nestrannost rozhodčího tribunálu 

zkoumat. ESLP ve své judikatuře neuvádí výčet práv, jichž se lze uzavřením rozhodčí 

doložky vzdát. V případě výkonu rozhodnutí ve smluvním státu bude tedy Soud 

rozhodovat podle okolností konkrétního případu, zda vzdání se bylo spravedlivé a 

v souladu s výše uvedenou judikaturou. 

 

4.3. Povinnost státu zajistit soulad s Úmluvou 

Jak již bylo uvedeno výše, toho, že arbitrážní proces neproběhl v souladu 

s pravidly stanovenými v článku 6 Úmluvy, se nelze před ESLP dovolávat, a to právě 

z důvodu nepřičitatelnosti procesu žádnému státu. Z pohledu ESLP tedy mají rozhodčí 

tribunály stejné postavení jako vnitrostátní soudy v tom smyslu, že rozhodování sporu 

před nimi neporušuje právo stěžovatelů na rozhodnutí soudem zřízeným zákonem. 

Přímo na případu mezinárodní obchodní arbitráže tak ESLP rozhodl i v případu 

Jakob BOSS Söhne KG proti Německu,125 když řekl, že sjednáním arbitrážní doložky se 

strany vzdávají práva na předložení sporu soudu. Jednalo se o případ, kdy stěžovatel 

rozporoval to, že německé soudy rozhodly o výkonu pravomocného rozhodčího nálezu 

                                                           
124 Suovaniemi a ostatní proti Finsku – „According to the Convention organs' established case-law, the 

waiver of a right guaranteed by the Convention - insofar as it is permissible - must be established in an 

unequivocal manner.  Moreover, in the case of procedural rights a waiver, in order to be effective for 

Convention purposes, requires minimum guarantees commensurate to its importance.“ 
125 Jakob BOSS Söhne KG proti Německu, (rozsudek ze dne 2. 12. 1991, stížnost č. 18479/91) 
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vydaného ICC, aniž by se zabývaly jeho námitkami o správnosti nálezu. ESLP rozhodl, 

že stížnost je nepřípustná, neboť stěžovatel „dobrovolně sjednal rozhodčí doložku, a tudíž 

se vzdal práva na to, aby jeho práva z občanskoprávních závazků byla posouzena 

v soudním řízení, za jehož průběh je stát odpovědný v podle Úmluvy.“126 Je to jasné 

potvrzení toho, že Úmluva není přímo použitelná pro arbitráž, protože se jedná o 

svobodnou vůli stran podřídit svůj spor rozhodčímu řízení, nad jehož průběhem nemá stát 

kontrolu. 

Ve stejném rozhodnutí však ESLP zdůraznil, že v případě arbitráže lze stát úplně 

vyloučit, když řekl, že „to neznamená, že odpovědnost státu je úplně vyloučena, neboť 

rozhodčí nález musí být uznán soudy, aby mohl být vykonán.“127 Vzhledem k nutnosti 

uznání a výkonu rozhodčího nálezu mají tedy státy možnost zkoumat, zda rozhodčí řízení 

proběhlo v souladu s článkem 6 Úmluvy. Tímto určitým způsobem vstupuje stát do řízení 

a může být odpovědný za porušení Úmluvy. To však není konzistentní s tím, co bylo 

rozhodnuto v případě Nordström-Janzon a Nordström-Lehtinen proti Nizozemí.128 

Nadto ESLP rozhodl, že řízení o uznání a výkonu rozhodnutí je také řízením, kde 

se rozhoduje o občanských právech a závazcích a „soustavné nevykonávání rozhodnutí 

představuje porušení článku 6(1) Úmluvy“.129 Podle ESLP je pohledávka získaná 

v rozhodčím řízení vlastnictvím ve smyslu Dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě. 

Nemožnost vykonání kvůli průtahům na straně státu (v případě Regent Company 

proti Ukrajině se jednalo o insolvenci státem vlastněné společnosti) je porušením článku 

6(1). Stát je tak odpovědný i za to, aby rozhodčí nález byl v rozumné době vykonán. 

Vzhledem k tomu, že jednou z nejoceňovanějších vlastností rozhodčího řízení je rychlost 

vydání rozhodčího nálezu, je pozitivní zprávou, že Úmluva garantuje i jeho rychlé 

vykonání pro mezinárodní arbitráž. 

Pokud tedy strany budou žádat o uznání a výkon v některé ze smluvních stran 

Úmluvy, musí arbitrážní proces splňovat některé z požadavků článku 6(1) Úmluvy, i když 

                                                           
126 Jakob BOSS Söhne KG proti Německu, str. 3 „the applicant company had voluntarily entered into an 

arbitration agreement and thereby renounced its right to have its civil rights determined in court 

proceedings for the conduct of which the State is responsible under the Convention“ 
127 Jakob BOSS Söhne KG proti Německu, str. 3 -„This does not mean, however, that the respondent State's 

responsibility is completely excluded  as the arbitration award had to be recognised by the German courts 

and be given executory effect by them.“ 
128 Viz kapitola 4.2 
129 Regent Company proti Ukrajině (rozsudek ze dne 3. 4. 2008, stížnost č.  773/03) para 60 „continued 

non-enforcement of the judgment debt at issue constituted a violation of Article 6 § 1 of the Convention“ 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["773/03"]}
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samotné arbitrážní řízení nepodléhá Úmluvě. Ačkoliv stát nenese odpovědnost za 

rozhodčí řízení samotné, nese odpovědnost za uznání a výkon rozhodnutí, včetně 

samotného řízení o uznání a výkonu. Mohl by být odpovědný v případě, když by povolil 

uznání a výkon rozhodnutí, k němuž rozhodčí tribunál došel v řízení porušujícím právo 

na spravedlivý proces.  
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5. Rovnost zbraní 

Rovnost zbraní („equality of arms“) je jednou z nejdůležitějších součástí práva na 

spravedlivý proces, konkrétněji práva uplatnit své požadavky. Jakkoliv je nemožné, aby 

soud nebo arbitrážní tribunál zajišťoval absolutní rovnost stran, jsou určité limity, které 

je třeba dodržovat.  

Porušení principu rovnosti zbraní se týká zejména situací, kdy se jedna strana 

dostala do výhody tím, že protistrana neměla možnost reagovat na její podání nebo jí 

navržené důkazy. Takové případy obsahuje i judikatura, které se věnuji v této kapitole. 

 

5.1. Rovnost zbraní v arbitrážní judikatuře 

Vzhledem k tomu, že v arbitráži se „možnost přednést své požadavky jeví jako 

nejdůležitější procesní pravidlo“130 a že rovnost zbraní je jeho základem, je nedodržení 

tohoto pravidla častým důvodem pro napadání rozhodčích nálezů. V investiční arbitráži 

je zvýhodnění jedné ze stran často předmětem návrhů na zrušení rozhodčích nálezů ad 

hoc tribunálem, neboť se jedná o porušení práva být slyšen, což je závažné porušení 

základního procesního pravidla.  

Podle článku V Newyorské úmluvy odmítl holandský soud vykonat rozhodnutí 

v případě Rice Trading (Guyana) Ltd. v. Nidera Handelscompagnie BV 131 z důvodu 

nedodržení principu rovnosti zbraní. V tomto případě bylo tribunálu předloženo pět 

dokumentů až po konání ústního jednání. Předložení těchto dokumentů nebylo oznámeno 

protistraně, která se tak k nim před vydáním rozhodčího nálezu nemohla vyjádřit. 

Odvolací soud v Haagu dovodil, že byl porušen článek V(1)(b) Newyorské úmluvy, 

konkrétně právo na to, uplatnit své požadavky, a vydaný rozhodčí nález nebyl 

vykonatelný.132 To, že tyto dokumenty tribunál nakonec nevzal při rozhodování v potaz 

a rozhodčí nález na nich vůbec nezaložil, nehrálo roli.133 

                                                           
130 KURKELA, M., op. cit., str. 38 - „the ability to presents one's case appears to be the most 

fundamental due process rule“ 
131 Rice Trading (Guyana) Ltd. v. Nidera Handelscompagnie BV (rozhodnutí odvolacího soudu v Haagu 

ze dne 28. 4. 1998) 
132 O'MALEY, Nathan D. Rules of Evidence in International Arbitration an Annotated Guide. Hoboken: 

Taylor and Francis, 2013. ISBN 978-131-7974-789., str. 77 
133 KRONKE, H., op. cit. , str. 247 
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V jiném případě nizozemský soud v Amsterdamu odmítl uznání a výkon 

rozhodčího nálezu vydaného v řízení, ve kterém nebylo písemné znění rozhodčí žaloby 

zasláno nizozemskému žalovanému.134 To, že žalovaný byl jinak v obecné rovině 

obeznámen s argumenty žalobce a během řízení na ně byl schopen dostatečně reagovat i 

přesto, že mu písemně žaloba nebyla doručena, nehrálo roli. Nedoručením žaloby byl 

porušen princip rovnosti zbraní, neboť jedna strana tím měla v řízení silnější pozici než 

druhá.135 

Rakouský Nejvyšší soud obecněji řekl136, že k porušení práva na spravedlivý 

proces dojde i tehdy, pokud strana nemá v průběhu řízení možnost vyjádřit se k důkazům 

a návrhům protistrany, nebo pokud rozhodčí panel opře své rozhodnutí o takové 

rozhodnutí.137 

V případě Firm P proti Firm F138 rozhodnutém před Americkou arbitrážní 

asociací (AAA) rozhodl německý soud, že bylo porušeno právo na spravedlivý proces, 

resp. rovnost zbraní ze dvou důvodů., Jednak rozhodce ani na žádost stran nenařídil 

jednání, a jednak nepřeposlal dopis založený jednou ze stran straně druhé. Německý soud 

nejdříve umožnil výkon takového rozhodnutí, avšak odvolací soud výkon odepřel s tím, 

že byla porušena rovnost zbraní mezi stranami. 139 

Princip rovnosti zbraní se vztahuje nejen na případy, kdy nebylo straně vyjádření 

protistrany zasláno vůbec, ale i na případy, kdy strana neměla dostatek času se k podání 

nebo důkazu vyjádřit. Nejvyšší soud v Hong Kongu v případu Paklito Investnemt Ltd 

proti Klockner East Ltd140 rozhodl, že v arbitráži vedené podle pravidel CIETAC nebyla 

dána jedné ze stran příležitost vyjádřit se ke znaleckému posudku. Jednalo se o znalecký 

                                                           
134 G.W.L. Kersten & Co. B.V. (Nizozemi) v. Société Commerciale Raoul-Duval et Cie (Francie, rozdudek 

odvolaciho soudu v Amsterdamu ze dne 16. 7. 1992, publikováno v Netherlands Law Reports (N.J.) 181 

(1994), TvA 1993/1, 40–41; 19 Y.B. C.Arb. 708–09 (1994). 
135 KING, D. Brian a Alexandra SCHLUEP. Application of Article v of the New York Convention. Journal 

of International Arbitration. 2008, roč. 6, č. 25, 759–770. Dostupné z: 

https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=JOIA2008060 
136 Nejvyšší soud Rakouska (OGH) rozhodnutí ze dne 31. 3. 2005, 31 Y.B. Com. Arb. 585 et seq. (2006) 
137 STEINDL, Barbara. Watch Out and Act!: Recent Case Law on Due Process in Light of Austrian Law 

and the 1958 New York Convention. Journal of International Arbitration. 2008, roč. 25, č. 4. Dostupné z: 

https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=JOIA2008039 
138 Firm P (USA) proti Frim F(FRG), rozsudek odvolaciho soudu (Oberlandesgericht) v Hamburku, 3 dubna 

1975, 2 Yearbk. Comm. Arb’n 241 (1977), shrnuti dostupne na 

http://arb.rucil.com.cn/enarticle/default.asp?id=189#m1 
139 Tento případ nebyl rozhodován podle Newyorské úmluvy, neboť USA ji ratifikovaly až po uzavření 

smlouvy, ze které vyplýval spor. 
140 Paklito Investnemt Ltd proti Klockner East Ltd, rozsudek Nejvyššího soudu v Hong Kongu ze dne 15. 

1. 1993, zveřejněný v Yearbook XIX (1994), str. 664-674 

http://arb.rucil.com.cn/enarticle/default.asp?id=189#m1
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posudek vyžádaný rozhodčím soudem, který vyzníval ve prospěch jedné ze stran. Tento 

posudek byl stranám sice rozeslán, avšak byl zaslán příliš pozdě a rozhodčí nález byl 

vydán příliš brzy po zaslání. Takovýto postup se příčí zásadě rovnosti zbrani.141 

V investiční arbitráži, v případu Fraport proti Filipínám142, tribunál použil pro 

rozhodování důkazy, které byly založeny Filipínami potom, co tribunál ukončil 

dokazování a jasně sdělil stranám, že si nepřeje, aby mu byly doručovány další důkazy. 

Fraportu nebyla dána možnost se k důkazům vyjádřit, avšak rozhodčí panel jich ke svému 

rozhodování použil. Ad hoc tribunál rozhodl, že tím bylo porušeno právo Fraportu být 

slyšen právě díky porušení rovnosti zbraní. Vzhledem k tomu, že se jednalo o významné 

porušení základního pravidla, byl rozhodčí nález podle článku 52 Washingtonské úmluvy 

zrušen. 

V tomto rozhodnutí se ad hoc tribunál odkazuje na případ Rice Trading.143 Ad hoc 

tribunál zopakoval i názor Soudu, že podobné znevýhodnění obou stran sporu 

neznamená, že byl dodržen princip rovnosti zbraní. Na rozdíl od judikatury ESLP však 

ad hoc tribunál opakovaně uvedl, že proti porušení procesních pravidel je nutné se co 

nejdříve ohradit. Pokud strana pokračuje v řízení přesto, že věděla, že bylo porušeno 

právo na spravedlivý proces, a tohoto porušení se dovolá až později (typicky při zrušení 

rozhodčího nálezu), lze mít za to, že se v určitých případech svého práva vzdala.144 

 

5.2. Rovnost zbraní v judikatuře ESLP 

ESLP se principem rovnosti zbraní hojně zabývá, a zejména zdůrazňuje důležitost 

tohoto principu v trestním řízení. To však neznamená, že by rezignoval na dodržování 

zásady rovnosti zbraní v civilním řízení. Judikatura týkající se tohoto aspektu práva na 

spravedlivý proces je bohatá. Pro účely této diplomové práce jsem vybrala judikáty 

týkající se kontradiktornosti řízení, tedy situace, kdy strana neměla z nějakého důvodu 

                                                           
141 VAN DEN BERG, Albert Jan. New horizons in international commercial arbitration and beyond. ICCA 

International Arbitration Congress: Kluwer Law International, 2005, xi, 627 p. ISBN 90-411-2348-2., str. 

300 
142 Fraport AG Frankfurt Airport Servicew Worldwide proti Filipínské republice, rozhodnutí o zrušení 

rozhodčího nálezu ze dne 17. 12. 2010, případ ICSID case no ARB/03/25 
143 Fraport proti Filipínám, para. 200 
144 Fraport proti Filipínám, para 207 
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možnost reagovat na vyjádření protistrany, nebo na jiné vyjádření nebo na založené 

důkazy, které mohly ovlivnit rozhodování soudu. 

Ve věci Milatová a další proti České republice145 byla kontradiktornost řízení a 

princip rovnosti zbraní porušena tím, že stěžovatelce nebylo zasláno vyjádření odvolacího 

soudu, proti jehož rozhodnutí byla podána ústavní stížnost. Po založení tohoto dokumentu 

Ústavní soud rozhodl bez nařízení jednání. Ústavní soud sice své rozhodnutí nezaložil 

přímo na vyjádření krajského soudu, avšak vzhledem k tomu, že vyjádření bylo přímou 

reakcí na ústavní stížnost, bylo jeho neoznámení dle Soudu porušením rovnosti zbraní. 

Soud rozhodl, že stěžovatelčino právo nebylo dostatečně zajištěno ani tím, že jí byla dána 

možnost nahlédnout u Ústavního soudu do spisu, ve kterém bylo vyjádření soudu 

založeno. 

Tento přístup potvrdil ESLP i v případě Hudáková a další proti Slovensku.146 

Tentokrát se nejednalo o vyjádření soudu nebo orgánu státu, ale o vyjádření protistrany. 

Slovenský Nejvyšší soud nerozeslal stěžovatelce stanovisko protistrany k podanému 

dovolání a rozhodl bez nařízení jednání. To bylo v souladu se zákonem a nebylo ve 

stížnosti napadáno. Stěžovatelka napadla rozhodnutí Nejvyššího soudu u Ústavního 

soudu proto, že jí nebyla dána možnost vyjádřit se k podání protistrany. Slovenský 

Ústavní soud řekl, že tím nebyla porušena zásada rovnosti zbraní a kontradiktornosti 

řízení, neboť strany měly v průběhu řízení před soudem prvního stupně i před odvolacím 

soudem dostatečnou možnost vyjádřit se. Navíc řekl, že podání, o které se jednalo, 

neobsahovalo žádné nové informace ani skutečnosti.  

ESLP však dovodil, že tímto přístupem bylo porušeno právo na spravedlivý 

proces, konkrétně kontradiktornost řízení a rovnost zbraní. I když v případě Hudáková a 

ostatní proti Slovensku nezaložil Nejvyšší soud své rozhodnutí na stanovisku protistrany, 

bylo jeho nezaslání v rozporu se zásadou rovnosti zbraní. Toto stanovisko přímo 

reagovalo na dovolání stěžovatelů a mělo za účel významným způsobem ovlivnit 

rozhodování soudu, dovolatelé tedy měli velký zájem na tom seznámit se s jeho obsahem 

a případně se k němu i vyjádřit. ESLP obecně zopakoval zásadu, že „důležitost 

požadavku, aby vyjádření byla zaslána všem stranám sporu, leží v potřebě zajistit důvěru 

                                                           
145 Milatová a další proti České republice (rozsudek ze dne 21. 6. 2005, stížnost č. 61811/00) 
146 Hudáková a další proti Slovenské republice (rozsudek ze dne 27. 4. 2010, stížnost č. 23083/05) 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["61811/00"]}
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stran ve fungování justice a také, aby stranám nebylo zabráněno v příležitosti vyjádřit se 

k věcem, které mohly ovlivnit rozhodnutí soudu.“147 

Stejně jako u výše popsané arbitrážní judikatury, i podle ESLP musí mít strany 

možnost vyjádřit se nejen k podání, ale i k důkazům založeným protistranou nebo 

obstaraným soudem. Ve věci McMichael proti Spojenému království148 byla porušena 

rovnost zbraní tím, že stěžovatelce nebylo umožněno nahlédnout do sociálních zpráv 

týkajících se jejího dítěte. Tím, že rodiče neměli možnost tyto dokumenty vidět, byla 

zhoršena jejich pozice jednak v tom, že nemohli plně argumentovat, a jednak v tom, že 

tím mohlo být ovlivněno i jejich rozhodnutí odvolat se.149 

I když je princip rovnosti zbraní v judikatuře ESLP široce uplatňován, není bez 

limitů. Ve věci Yvon proti Francii150 řekl Soud, že neexistuje povinnost strany zaslat 

protistraně dokumenty, které zároveň nepředkládá soudu. V jiném rozhodnutí dovodil 

ESLP, že není nutné zasílat stranám podání, která nemají ani minimální šanci na to 

ovlivnit rozhodování soudu.151 

 

5.3. Srovnání lidskoprávního a arbitrážního přístupu 

Z výše uvedeného je patrné, že přístup lidskoprávní a arbitrážní judikatury, který 

se týká možnosti vyjádřit se k podání nebo důkazům protistrany, je velmi podobný, ne-li 

shodný. I když ne o všech srovnávaných napadených rozhodčích nálezech bylo 

rozhodováno v členské zemi Rady Evropy, standard pro ochranu rovnosti zbraní byl 

podobný. Některá literatura věnující se mezinárodní arbitráži dokonce odkazuje při 

definici rovnosti zbraní na judikaturu ESLP.152  

                                                           
147 Ibid, para 29 - „the importance of the requirement that observations be communicated to all parties to 

the proceedings lies in the need to ensure that parties have confidence in the workings of justice and that 

they have not been denied the opportunity to comment on matters which may have influenced the judgment 

of the court“ 
148 McMichael proti Spojenému království (rozsudek ze dne 24. 2. 1995, stížnost č  16424/90) 
149 Right to fair trial under European Convention on Human Rights (Article 6): Interights Manual for 

Lawyers. In: Interights[online]. 2007 [cit. 2014-11-01]. Dostupné 

z: http://www.interights.org/document/106/index.html 
150 Yvon proti Francii (rozsudek ze dne 24. 4. 2003, stížnost č. 44962/98) 
151 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Guide on Article 6: Right to Fair Trial (civil limb). 

[online]. [cit. 2014-11-03]. Dostupné z: http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ENG.pdf, str. 

42 
152 O'MALEY, N, op. cit.., str. 321 

http://www.interights.org/document/106/index.html
http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ENG.pdf
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Dá se proto říci, že ochrana tak důležitého principu, jako je rovnost zbraní, je 

brána jako velmi důležitá, a to jak při rozhodování ESLP, tak při rozhodování národních 

soudů o uznání a výkonu rozhodčích nálezů, i při rozhodování ad hoc tribunálů podle 

Washingtonské úmluvy. Ochrana tohoto principu je v mezinárodním hledisku pojímána 

obdobně. 

Aplikace principu rovnosti zbraní ESLP je však předmětem kritiky. Kmec říká, 

že přístup ESLP v některých případech je „v principu značně formalistický, pokud odmítá 

jakkoli zohlednit, co bylo obsahem vyjádření, se kterým nebyl stěžovatel seznámen, a zda 

toto opomenutí mohlo mít nějaký vliv na výsledek řízení.“153 Upozorňuje na případy, kdy 

bylo shledáno porušení čl. 6(1) i tehdy, když soud nezaslal straně poznámku soudu 

nižšího stupně, že trvá na svém rozhodnutí.154  

Nepodařilo se mi najít takto formalistickou judikaturu týkající se arbitráže. Je 

otázkou, zda se soudy při uznání a výkonu rozhodnutí, nebo ad hoc tribunály, uchýlí ke 

stejnému formalismu, pokud dojde k nepřeposlání podobně bezobsažného podání. 

Minimálně u zrušení rozhodčího nálezu v investiční arbitráži je pravděpodobné, že by 

takovéto nepřeposlání nedosáhlo dostatečně závažného porušení, které je podmínkou 

uvedenou v čl. 52 d) Washingtonské úmluvy. 

  

                                                           
153 KMEC, J., op. cit., str. 743 
154 Ibid 
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6. Nezávislý a nestranný soudce 

Ať už jde o běžné soudní řízení nebo o arbitráž, vždy se jedná o rozhodnutí sporu 

nezávislou a nestrannou třetí osobou. Nezávislost a nestrannost je často uváděná ve 

spojitosti a tyto termíny spolu úzce souvisí, každý termín však znamená něco jiného. 

Nezávislost je vnější požadavek na to, aby soudce neměl vztah ke státu, k žádné ze stran, 

ani k žádné z osob, která by mohla ovlivnit výsledek sporu. Nestrannost na druhou stranu 

je kritériem vnitřním, kdy soudce sám nesmí pociťovat náklonnost ani antipatii k žádné 

ze stran.155
 „ESLP nestrannost definoval ve věci Piersack proti Belgii jako absenci 

předsudku nebo předpojatosti.“156 Toto rozdělení je čistě akademické, protože pro 

dodržení řádného procesu musí být splněna obě kritéria. Ani soudy často toto rozlišení 

nedodržují přesně, ESLP například “v některých případech rezignuje na rozlišení, který 

z obou požadavků byl konkrétně porušen“.157  

 

6.1. Právo na nezávislého a nestranného soudce v arbitrážní 

judikatuře 

Na rozdíl od běžného soudního řízení, do jmenování rozhodců ve většině případů 

nějakým způsobem zasahují strany. Podle různých rozhodčích řádů je způsob jmenování 

rozhodců různý.158 Strany si také v rozhodčí doložce mohou zvolit způsob jmenování 

rozhodčího tribunálu, nebo dokonce zvolit konkrétního rozhodce, který bude spor 

rozhodovat. Rozhodci však musí splňovat požadavek na nezávislost a nestrannost. To, že 

arbitři jsou za svou činnost finančně ohodnoceni, ani zvyšování tohoto ohodnocení 

v závislosti na výši hodnoty sporu, neznamená, že by byli podjatí.159 Tribunál rozhodující 

o zrušení rozhodčího nálezu podle Washingtonské úmluvy však rozhodl, že při 

                                                           
155 DOLEŽÍLEK, Jiří. Vyloučení soudce z projednávání a rozhodování věci v civilním řízení. Právní 

rozhledy. 1997, č. 4, s. 174. 
156 KMEC, J, op. cit., str. 673 
157 Ibid, str. 670 
158 Typicky každá ze stran jmenuje jednoho rozhodce a předseda rozhodčího panelu je jmenován 

prezidentem stálé rozhodčí instituce nebo dvěma zbylými rozhodci společně. 
159 KRONKE H., op. cit., str. 371 
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posuzování nezávislosti a nestrannosti by se mezi arbitry neměl činit rozdíl podle toho, 

jakým způsobem byli jmenováni. 160 

Rozhodci mají povinnost možné konflikty zájmů, které by mohly způsobit jejich 

podjatost, stranám sdělit. K posouzení, zda některá situace ohrožuje nezávislost a 

nestrannost rozhodce, mohou posloužit seznamy uvedené v IBA Doporučení pro 

konflikty zájmů v mezinárodní arbitráži.161 To, jestli si je arbitr vědom konfliktu, nehraje 

roli. Je povinností každého, kdo je osloven jako možný rozhodce, aby zjistil, zda nemá 

konflikt zájmů. O skutečnostech, které by případně mohly ohrozit jeho nezaujatost, je 

povinen informovat strany.162 

Rozhodnutí amerického soudu o uznání a výkonu rozhodčího nálezu vydaného 

podle pravidel ICC ve věci HSN Capital LLC proti Productora y Comercializadorde 

Television163 se týkalo vztahu jednoho z arbitrů a advokáta jedné ze stran. Mexická 

společnost, která arbitráž prohrála, napadla nezávislost a nestrannost jednoho z rozhodců 

na základě toho, že s předsedou rozhodčího panelu měl blízký profesionální vztah 

založený především na tom, že oba byli členy stejných pracovních skupin a výborů. Soud 

na Floridě rozhodl, že nebyly předloženy důkazy o tom, že vztah mezi arbitrem a 

advokátem byl blízký. Naopak vyplynulo, že se jednalo o vzdálený pracovní vztah 

vyplývající z účasti v profesionálních organizacích. Soud zdůraznil důležitost neexistence 

předchozího finančně motivovaného vztahu.  

Vztahu rozhodce a advokáta se věnoval při uznávání rozhodčího nálezu i britský 

soud ve věci A.S.M Shipping Ltd of India proti T.T.M.I Ltd of England.164 Předseda 

rozhodčího senátu, který byl vybrán dvěma rozhodci nominovanými stranami, 

v dřívějším případě vystupoval jako právní zástupce jedné strany. I když strany sporu 

byly v každém případě jiné, v obou případech byl důležitý výslech svědka. V A.M. 

s Shipping byl výsledek sporu na výpovědi tohoto svědka v podstatě závislý. 

                                                           
160 AMCO Asia Corp. v Indonesia, rozhodnutí o zrušení rozhodčího nálezu, ICSID Case No. Arb 81/1, in 

FORSYTH, Christopher a Shimon SHETREET. The culture of judicial independence: conceptual 

foundations and practical challenges. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2012. ISBN 90-041-8833-9. 
161 viz kapitola 2.5 této diplomové práce 
162 KRONKE, H., op. cit., str. 371 
163 HSN CAPITAL LLC (USA), et al. proti PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORDE TELEVISION, 

S.A. DE C.V. (Mexico), rozhodnutí United States District Court, Middle Distrcict of Florida, Tampa 

Division, případ č. 8:05-cv-1769-T-30TBM 
164 A.S.M Shipping Ltd of India proti T.T.M.I Ltd of England , rozsudek Queen’s bench division případ č. 

2005/45 dostupné z: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2005/2238.html 
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V předchozím sporu byly vzneseny vážné námitky proti osobě tohoto svědka. Britský 

soudce rozhodl, že nezainteresovaný pozorovatel by viděl předsedu rozhodčího tribunálu 

jako zaujatého, a tudíž tribunál nebyl nezávislý a nestranný. Soudce ve svém rozhodnutí 

však zdůraznil, že je pochopitelné, že právníci pracující v jednom odvětví budou mezi 

sebou mít nějaký předchozí kontakt, což v obecné rovině není překážkou nezávislosti a 

nestrannosti, avšak v tomto případě byl tento kontakt příliš blízký.165 

 

6.2. Právo na nezávislého a nestranného soudce v judikatuře ESLP 

Nedostatek nezávislosti národních soudů bude nejčastěji způsobovat moc 

výkonná, avšak ta není jediným nebezpečím. ESLP dovodil, že i média nebo politické 

strany mohou ohrožovat nezávislost soudu.166 

I když ESLP někdy přísně nerozlišuje mezi nezávislostí a nestranností a 

zdůrazňuje, že je potřeba posuzovat je ve vzájemné souvislosti, v judikatuře vytvořil pro 

nezávislost i nestrannost kritéria, podle nichž lze stanovit, zda ten který požadavek byl 

naplněn. Podle Soudu jsou tři věci, na které je třeba se dívat při posuzování nezávislosti. 

Jedná se o způsob ustanovování soudců a doba jejich mandátu, záruky ochrany proti 

ovlivňování z vnějšku a v neposlední řadě zdání nezávislosti.167 Ohledně nestrannosti 

stanovil soud subjektivní a objektivní test. Aby byl soudce považován za nestranného, 

musí být splněny oba. Subjektivní test se dívá na vnitřní přesvědčení soudce, zda není 

zaujat proti nějaké straně kvůli náklonnosti nebo odporu k nějakému faktoru obsaženému 

v rozhodovaném sporu. Objektivní test se dívá na soud jako takový, např. způsob jeho 

ustanovení, a další skutečnosti, které by mohly vyvolat alespoň zdání zaujatosti.168 

Rozlišení mezi objektivní a subjektivní nestranností však není úplně ostré. 

ESLP stabilně rozhoduje, že při určování, zda je tribunál nezávislý, je sice 

„pohled strany sporu důležitý, ale ne rozhodující. Co je rozhodující, je, zda obava 

                                                           
165 Para. 43 
166 KMEC J., op. cit., str. 670 
167 ECHR: Guide on Article 6: Right to Fair Trial (civil limb), op. cit., str. 26 
168 Ibid, str. 28 



46 
 

zainteresované strany ohledně podjatosti rozhodce může být objektivně posouzena.“169 

Soud tedy podporuje výklad, podle něhož je důležité, zda se nezúčastněnému 

pozorovateli zdá soud nebo tribunál jako nezávislý a nestranný. Významnější je tedy 

vnější zdání nezávislosti a nestrannosti soudce než vlastní pocit strany.  

V případě Švarc a Kavnik proti Slovinsku170 stěžovatelé napadli nezávislost a 

nestrannost dvou ze tří soudců ústavního soudu rozhodujících jejich spor. Soud uznal, že 

první soudce byl podjatý, neboť ve svém předchozím zaměstnání jako univerzitní 

profesor vypracoval na žádost jedné ze stran znalecký posudek. U druhé soudkyně měla 

být podjatost způsobena tím, že s podjatým soudcem pracovala na stejné právnické 

fakultě. Soud ale dovodil, že to, že byli pouze kolegové, je příliš vzdálený vztah na to, 

aby zakládal jakoukoliv podjatost. 

Osobní vztah soudce s jednou ze stran sice není tak častým důvodem stížností, 

jako podezření z ovlivnění soudce mocí výkonnou, avšak v judikatuře ESLP se vyskytuje. 

Bylo tomu tak například ve věci Micaleff proti Maltě171, kde jeden ze tří soudců 

rozhodujících spor byl strýcem advokáta protistrany (a bratrem advokáta zastupujícího 

protistranu v řízení před soudem prvního stupně). Soud rozhodl, že i když je Malta malá 

země, kde je naprosto běžné, že se právu věnují celé rodiny, nestrannost soudce byla 

v tomto případě příbuzenským vztahem mezi soudcem a advokátem jedné ze stran 

narušena. 

 

6.3. Srovnání lidskoprávního a arbitrážního přístupu 

Soudě z četnosti judikatury, není na rozdíl od lidskoprávní judikatury ESLP pro 

napadání nezávislosti a nestrannosti rozhodce v arbitráži tolik významná nezávislost 

rozhodce na výkonné moci. Judikatura týkající se arbitráže se ovlivňování rozhodce ze 

strany moci výkonné nevěnuje (nebo se mi alespoň nepodařilo takovou judikaturu 

dohledat). Pochopitelně může z tohoto pohledu být problematická procedura výkonu 

rozhodčích nálezů, avšak ta již probíhá před běžnými vnitrostátními soudy. 

                                                           
169Sacilor Lormines proti Francii, (rozsudek ze dne 9. 11. 2006, stížnost c. 65411/01), para 63, “the 

standpoint of a party is important but not decisive. What is decisive is whether the fear of the party 

concerned can be held objectively justified.” 
170 Švarc a Kavnik proti Slovinsku, (rozsudek ze dne 8. 2. 2007, stížnost c. 75617/01) 
171 Micaleff proti Malte, (rozsudek ze dne 15. 10. 2009, stížnost c 17056/06) 
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Judikatura ESLP i arbitrážní judikatura vnímají vnější kritérium nezávislosti jako 

důležité. Pohled třetí osoby je tak určující pro posouzení, zda tribunál byl nezávislý, ať 

už se jedná o rozhodčí tribunál v komerční nebo investiční arbitráži, či o běžný 

vnitrostátní soud. Na rozdíl od judikatury ESLP je v arbitrážní judikatuře zdůrazňována 

povinnost rozhodců oznámit stranám všechny okolnosti, které by mohly mít za následek 

pochybnost nezávislého třetího o nestrannosti rozhodce.  

Vztah rozhodce nebo soudce k jedné ze stran je z hlediska nezávislosti a 

nestrannosti problematický. Typicky se bude brát jako důvod pro podjatost osobní vztah 

k jedné ze stran. Důvodem pro podjatost bude ale i fakt, že rozhodce či soudce byl stranou 

zainteresovanou na výsledku sporu zaměstnán nebo ze vztahu s ní měl nějaký finanční 

prospěch.  

Ještě složitěji je však vnímán vztah rozhodce nebo soudce k právnímu zástupci 

jedné ze stran. Jak v judikatuře týkající se arbitráže tak v judikatuře ESLP se objevují 

případy, kdy nestrannost byla díky tvrzenému vztahu s advokátem napadena. Zde bude 

záležet na blízkosti vztahu. Pro arbitráž lze jako vodítko použít IBA Doporučení o 

konfliktu zájmů v mezinárodní arbitráži. Lze proto dovodit, že příbuzenský vztah, který 

byl v případě Micaleff proti Maltě shledán jako problematický, by zakládal podjatost i 

v případě arbitráže.172 

Na rozdíl od soudců a příslušníků ostatních právních profesí v jednotlivých 

zemích je však mezinárodní arbitrážní komunita výrazně více propojená. Jedná se o 

poměrně specifické a rychle se rozvíjející právní odvětví, v němž nepracuje velké 

množství lidí. Tito lidé tak tvoří uzavřenou komunitu, v rámci níž se znají173 (obzvláště 

v menších státech) a setkávají se na různých profesně orientovaných setkáních. Je 

naprosto běžné, že arbitři fungují jako zástupci stran v různých případech a vzhledem 

k uzavřenosti komunity se často arbitři se zástupci stran znají. 

V investiční arbitráži je okruh osob majících vliv na výsledky arbitráže ještě 

menší. Dokonce 55 procent všech investičních arbitráží bylo rozhodnuto 15 lidmi.174 

                                                           
172 Článek 3.3.8. IBA Doporučení o konfliktu zájmů v mezinárodní arbitráži 
173 KAPELIUK, Daphna. The Repeat Appointment Factor: Exploring decision patterns of elite investment 

arbitrators. Cornell Law Review [online]. 2010, č. 47 [cit. 2014-11-14]. Dostupné 

z: http://www.lawschool.cornell.edu/research/cornell-law-review/upload/Kapeliuk-final.pdf 
174 Who guards the guardians? The conflicting interests of investment arbitrators. [online]. [cit. 2014-11-

14]. Dostupné z:http://corporateeurope.org/trade/2012/11/chapter-4-who-guards-guardians-conflicting-

interests-investment-arbitrators#footnote8_8rcsmpr 

http://www.lawschool.cornell.edu/research/cornell-law-review/upload/Kapeliuk-final.pdf
http://corporateeurope.org/trade/2012/11/chapter-4-who-guards-guardians-conflicting-interests-investment-arbitrators#footnote8_8rcsmpr
http://corporateeurope.org/trade/2012/11/chapter-4-who-guards-guardians-conflicting-interests-investment-arbitrators#footnote8_8rcsmpr
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Tento „elitní klub“, který má na výsledky arbitráže obrovský vliv, je nutně propojen. Patří 

do něj akademici, kteří se znají a setkávají na různých konferencích a přednáškách. Jako 

zkušení arbitři jsou žádaní jako právní zástupci. Tento fenomén je sice kritizován, avšak 

nebylo díky němu dosud rozhodnuto o podjatosti rozhodce. Vzhledem k tomu, že 

nezávislost a nestrannost je nutno (ať již podle judikatury ESLP či judikatury týkající se 

arbitráže) posuzovat podle okolností jednotlivých případů, bude záležet na nuancích 

konkrétních vztahů mezi arbitrem a zástupcem strany. 
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7. Závěr 

Účelem této práce vymezeným v úvodu bylo porovnat lidskoprávní a arbitrážní 

judikaturu týkající se práva na spravedlivý proces a zjistit, zda lze argumentaci z bohaté 

judikatury Evropského soudu pro lidská práva („ESLP/Soud“) použít pro arbitráž, 

případně za jakých podmínek. V tomto závěru se pokusím přednést odpověď na tyto 

otázky. 

Nejdříve bylo nutné zjistit, do jaké míry je nutné Úmluvu aplikovat na arbitráž. 

Ačkoliv lze v literatuře objevit názory, že mezinárodní komerční arbitráž stojí absolutně 

mimo systém ochrany lidských práv v Evropě, je tento názor překonán jak 

v akademických kruzích, tak v samotné rozhodovací praxi Soudu. Judikatura ESLP i 

převážná část odborné literatury podporuje teorii, že Evropská úmluva o ochraně lidských 

práv („Úmluva“) je na mezinárodní komerční arbitráž použitelná nepřímo. Kontrola 

spravedlnosti procesu státem probíhá prostřednictvím řízení o uznání a výkonu 

rozhodčího nálezu. Pokud by tedy byl vykonán rozhodčí nález, který byl vydán na základě 

nespravedlivého řízení, bylo by možné dovodit před ESLP odpovědnost státu za takové 

uznání. 

Po dovození nepřímé použitelnosti Úmluvy na arbitráž je však na místě zkoumat, 

jaký vliv má na tuto použitelnost rozhodčí doložka. Strany se rozhodly, že jejich spor 

bude řešit rozhodčí tribunál. Je tedy vcelku jasné, že se tím vzdaly práva na to, aby jejich 

spor rozhodoval soud. Judikatura ESLP tuto teorii podporuje. V otázce, zda je možné, 

aby se strany v rozhodčí doložce vzdaly ještě nějakých dalších procesních práv 

chráněných Úmluvou, je Soud velmi nejasný. Přikláním se k názoru, že není možné vzdát 

se všech práv. Soud však neurčil jasnou hranici, kterých práv se lze rozhodčí doložkou 

vzdát. S ohledem na vzrůstající popularitu arbitráže předpokládám, že se Soud bude touto 

otázkou muset v budoucnosti zabývat. 

 Dále jsem si v úvodu práce stanovila za cíl zjistit, zda existuje standard ochrany 

práva na spravedlivý proces použitelný pro arbitrážní řízení nehledě na to, podle kterých 

rozhodčích pravidel je arbitráž vedena. Srovnáním přístupu různých rozhodčích pravidel, 

jakož i podobnou dikcí soudů při rozhodování o uznání a výkonu rozhodčích nálezů jsem 

dospěla k závěru, že alespoň minimální ochrana práva na spravedlivý proces je v arbitráži 

univerzální.  
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Jsem toho názoru, že standard ochrany práva na spravedlivý proces je v mnohém 

podobný s ochranou poskytovanou Úmluvou, i pokud se jedná o mezinárodní obchodní 

rozhodčí řízení, jehož výkon nebude probíhat v některém ze smluvních států Úmluvy. 

Odpověď na otázku položenou touto diplomovou prací tedy bude, že argumentaci ESLP 

lze teoreticky v určitých případech použít jako podpůrnou v arbitrážních případech. Tento 

názor však vyplývá pouze z obdobnosti závěrů judikatury, není podpořen žádným 

rozhodnutím arbitrážního tribunálu. Zkoumané dva aspekty práva na spravedlivý proces, 

rovnost zbraní a nezávislost a nestrannost tribunálu, tento závěr podporují. 

V případě rovnosti zbraní bylo nutné u mezinárodní obchodní arbitráže srovnávat 

ne rozhodčí nálezy samotné, ale soudní rozhodnutí vnitrostátních soudů rozhodujících o 

uznání a výkonu daných rozhodčích nálezů. Je tomu tak z pochopitelných důvodů. Pokud 

sami rozhodci při řízení zjistí, že by rovnost zbraní mohla být narušena, zjednají nápravu. 

U investiční arbitráže je situace jiná, protože je možné zkoumat rozhodnutí ad hoc 

tribunálu o zrušení rozhodčího nálezu. Lze uzavřít, že co se týče kontradiktornosti řízení 

a povinnosti soudců nebo rozhodců rozesílat podání, důkazní návrhy a ostatní dokumenty 

všem stranám, má judikatura ESLP, judikatura vnitrostátních soudů při výkonu 

rozhodnutí i judikatura ad hoc tribunálů mnoho společného. 

Možným problémem použití judikatury ESLP na arbitráž je rozdílnost dvou 

systémů – soudního řízení a rozhodčího řízení. Na tento problém jsem narazila při 

porovnávání judikatury týkající se nezávislosti a nestrannosti soudců a rozhodců. 

Judikatura ESLP je v tomto případě výrazně strukturovanější. Soud vyvinul test, pomocí 

kterého zjišťuje, zda byl soud nezávislý a nestranný. Tyto testy jsou potom Soudem 

používány pokaždé, když rozhoduje o nezávislosti a nestrannosti, pochopitelně při 

zachování principu, že každý případ je třeba posuzovat samostatně.  

Arbitrážní judikatura sice žádný takový test nevytvořila, avšak arbitrům jsou 

k dispozici, alespoň jako soft law, IBA Doporučení pro střet zájmů v mezinárodní 

arbitráži. Tato pravidla uvádějí základní scénáře, které by mohly být z hlediska 

nezávislosti a nestrannosti rozhodců problematické, a dělí je podle stupně závažnosti. 

Arbitrážní judikatura dále klade větší důraz na povinnost rozhodců informovat strany o 

všech možných skutečnostech, které by mohly zakládat podezření o jejich podjatosti. 

I přes tyto rozdíly, které vyplývají přímo z povahy různých řízení, jsem v této 

diplomové práci dovodila, že judikatura ESLP a arbitrážní judikatura jsou ve věci 
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nezávislosti a nestrannosti rozhodce velmi podobné. Jako příklad lze uvést to, že oba 

srovnávané systémy považují za nejdůležitější pohled nezávislé třetí osoby. 

Na závěr této práce lze tedy uvést, že judikatura ESLP i judikatura v oblasti 

arbitráže jsou relativně stabilizované. Pro určité oblasti práva na spravedlivý proces, jako 

je například kontradiktornost řízení a rovnost zbraní, nebo nezávislost a nestrannost 

tribunálu, existuje základ všeobecného mezinárodního standardu. Otázkou je, zda se bude 

vývoj judikatury v těchto oblastech dále přibližovat a zda v určitý moment můžeme 

očekávat například vzájemné odkazy v odůvodnění rozhodnutí. Takové případy jsem 

zatím při rešerších neobjevila.  

Dále je Evropský soud pro lidská práva kritizován obzvláště v oblasti 

kontradiktornosti řízení za kladení přílišných požadavků na soudy při rozesílání všem 

stranám sporu všech možných dokumentů, které se nějakým způsobem dotýkají řízení. 

Pokud bude tento trend v judikatuře dále postupovat, myslím si, že se začne arbitrážní 

praxe od praxe ESLP odchylovat. Aby byla arbitráž stále atraktivním způsobem řešení 

sporů, je nutné, aby byla zachována volnost arbitrů vést řízení podle jejich vlastního 

uvážení. Neformálnost řízení je natolik důležitou součástí arbitráže, že si zde dokáži 

představit odchýlení od judikatury ESLP v případě, že tato se stane příliš formalistickou. 

 

  



52 
 

Seznam použité literatury 

MEZINÁRODNÍ SMLOUVY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 

 

Evropská úmluva o ochraně základních lidských práv a svobod, dostupné z: 

[online, cit. 18. 11. 2014] 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf 

IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration (2004) 

[online, cit. 18. 11. 2014], dostupné z: 

http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_material

s.aspx 

IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration (2010) 

[online, cit. 18. 11. 2014], dostupné z: 

http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=68336C49-4106-

46BF-A1C6-A8F0880444DC 

ICC Arbitrážní pravidla [online, cit. 18. 11. 2014], dostupné z: 

http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/arbitration/icc-

rules-of-arbitration/ 

North American Free Trade Agreement (NAFTA, dostupné z: [online, cit. 30. 11. 2014]  

https://www.nafta-sec-alena.org/Default.aspx?tabid=97&language=en-US 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL [online, cit. 18. 11. 2014], dostupné z: 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2010Arbitration_rul

es.html 

Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států (Washingtonská 

úmluva) [online, cit. 18. 11. 2014], dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0820_01.htm 

UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration (UNCITAL 

pravidla transparentnosti) dostupné z: [online, cit. 30. 11. 2014] 

http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/arbitration/2014Transparency.htm

l 

  

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf


53 
 

Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráži [online, cit. 18. 11. 

2014], dostupné z: 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitrat

ion.html 

 

 

KNIHY 

 

BHATIA, V, Christopher CANDLIN a Maurizio GOTTI. Discourse and practice in 

international commercial arbitration: issues, challenges and prospects. Burlington, VT: 

Ashgate Pub., c2012, xiii, 322 p. ISBN 978-140-9432-326 

ADDO, Michael K. The legal nature of international human rights. Boston: Martinus Nijhoff 

Publishers, 2010, xxxii, 549 p. International studies in human rights, v. 104. ISBN 90-

041-7390-0.  str. 340  

BERGER, Klaus Peter. Private dispute resolution in international business: negotiation, 

mediation, arbitration. Biggleswade, UK: dist. elsewhere by Turpin Distribution 

Services, c2006, 2 v. ISBN 90-411-2499-3. 

BLACKABY, Nigel, Constantine PARTASIDES, Alan REDFERN, Martin HUNTER a Alan 

REDFERN. Redfern and Hunter on international arbitration. 5th ed. New York: Oxford 

University Press, 2009, xlvii, 849 p. ISBN 01-995-5719-5 

BORN, Gary. International arbitration: cases and materials. Austin: Aspen Publishers, 2011. 

ISBN 07-355-0796-1 
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  Abstrakt 
 

Právo na spravedlivý proces je důležitou součástí civilního i arbitrážního řízení. 

Toto základní právo je však pro tyto dvě oblasti práva chráněno odlišným způsobem. I 

způsob kontroly, zda řízení proběhlo spravedlivě, se liší. Pro běžné civilní řízení je 

v Evropě finálním orgánem, rozhodujícím zda právo na spravedlivý proces bylo 

dodrženo, Evropský soud pro lidská práva. Komerční arbitráž sama o sobě nemá 

mechanismus pro kontrolu spravedlnosti řízení, tato kontrola probíhá až v rámci řízení o 

uznání a výkonu rozhodnutí, které ve většině zemí probíhá podle Newyorské úmluvy. 

V případě investiční arbitráže se dodržení práva na spravedlivý proces posuzuje v rámci 

řízení o zrušení rozhodčího nálezu (annulment). 

Diplomová práce „Právo na spravedlivý proces: srovnání vybrané arbitrážní a 

lidskoprávní judikatury“ se věnuje otázce, zda argumentaci v bohaté judikatuře ESLP lze 

použít na arbitrážní případy, kde je dostupnost judikatury problematická. Práce nejdříve 

zkoumá standard ochrany práva na spravedlivý proces v arbitráži a podle Evropského 

soudu pro lidská práva. Dále se věnuje možnosti přímého nebo nepřímého použití 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv na arbitráž. 

Pro porovnání judikatury jsem zvolila dva okruhy práva na spravedlivý proces – 

rovnost zbraní a nezávislost a nestrannost soudce nebo rozhodce. V případě rovnosti 

zbraní je práce zaměřena hlavně na kontradiktornost řízení a možnost vyjádřit se ke všem 

dokumentům. U nezávislosti a nestrannosti tribunálu se diplomová práce věnuje hlavně 

vztahu stran a rozhodce nebo soudce, a zejména vztahu zástupce stran a rozhodce nebo 

soudce. V obou případech docházím k závěru, že standard ochrany práva na spravedlivý 

proces je v lidskoprávní i arbitrážní judikatuře velmi podobný. 
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Abstract 
 

The right to due process is an important part of both civil and arbitration 

proceedings. However, this basic right is protected in different ways and even the 

mechanisms for checking whether the process adhered to the due process rules are 

different. For standard civil proceedings in Europe, European Court for Human rights is 

the final body which decides whether the rules on due process were adhered to. 

Commercial arbitration does not have a mechanism for checking whether the proceedings 

were justly carried within itself, therefore it is checked within the enforcement 

proceedings which are in most states covered by the New York Convention. In investment 

arbitration, the adherence to due process will be analyzed within the annulment 

proceedings. 

The thesis "Right to Due Process: the comparison of arbitration and human rights 

case law" deals with the question whether the argumentation of the European Court of 

Human Rights in its rich case law can be used on arbitration cases where the accessibility 

of case law is problematic. First, the thesis looks at whether there is a standard of the 

protection of due process in arbitration and according to the European Court for Human 

Rights. This thesis further deals with the direct or indirect use of the European Charter on 

Human rights for arbitration. 

For the comparison of the case law I chose two parts of the right to due process -

equality of arms and independence and impartial tribunal. In the case of the equality of 

arms, this thesis is focusing mainly on the contradictory proceedings and the possibility 

of a party to comment on all submissions. Regarding the independence and impartiality 

of the tribunal, this thesis deals with the relationship of the parties and the judges or 

arbitrators and more importantly the counsel and the arbitrator or judge. In both cases, I 

come to the conclusion, that the standards of protection of right to due process is very 

similar in both human rights case law and arbitration case law. 
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