
Nové trendy v mezinárodní obchodní arbitráži 

Resumé 

Tato diplomová práce se zabývala dvěma novými trendy mezinárodní arbitráže, které 

směřují jednak k urychlení jejího průběhu, a to (1) urychlené rozhodčí řízení a (2) institut 

pohotovostního rozhodce a jejich současných schopností přispět ke zrychlení jejího průběhu. 

Pro analýzu těchto trendů jsem využila porovnání současných úprav těchto trendů ve vybraných 

rozhodčích řádech stálých mezinárodních rozhodčích institucích. 

Diplomová práce obsahuje tři základní kapitoly. V první kapitole jsem představila 

významné současné trendy, které mají přispět k urychlení a zefektivnění mezinárodní obchodní 

arbitráže a identifikuji základní úskalí těchto nových trendů. V první kapitole je představena 

konsolidace rozhodčích řízení, elektronická komunikace mezi subjekty řízení, pravidla etiky, 

urychlené rozhodčí řízení a pohotovostní rozhodce. 

Druhá kapitola se hlouběji věnuje konceptu urychleného rozhodčího řízení. Skládá se 

ze dvou částí. První část poskytuje analýzu úprav urychleného rozhodčího řízení v rozhodčích 

řádech vybraných stálých mezinárodních rozhodčích institucích, jmenovitě Čínské mezinárodní 

hospodářské a obchodní arbitrážní komise, Mezinárodního rozhodčího soudu Hospodářské 

komory Rakouska ve Vídni, Rozhodčí institut obchodní komory ve Stockholmu, Mezinárodní 

středisko pro řešení sporů Americké arbitrážní asociace, Japonské obchodní arbitrážní asociace, 

Rozhodčí institut obchodních komor Švýcarska. Tato část také identifikuje nedostatky konceptu 

urychleného rozhodčího řízení. Druhá část této kapitoly se zaměřuje na identifikované 

nedostatky úprav výše uvedených stálých mezinárodních rozhodčích institucí, kterými jsou 

omezené užití rozhodčího řízení, způsob určení rozhodce, doba pro ustavení rozhodce 

a požadavek na spolupráci stran sporu. 

Třetí kapitola je zaměřena na nový institut pohotovostního rozhodce. Je rozdělena dvou 

podkapitol. První podkapitola analyzuje současnou úpravu v rozhodčích řádech stálých 

mezinárodních rozhodčích institucích, a to Mezinárodního rozhodčího soudu Mezinárodní 

obchodní komory v Paříži, Americké arbitrážní asociace, Rozhodčí institut obchodní komory 

ve Stockholmu, Singapurského mezinárodního rozhodčího centra, Mezinárodního arbitrážního 

centra v Hongkongu, Mezinárodního rozhodčího soudu v Londýně, Belgického centra pro 

arbitráž a mediaci, Rozhodčí institut obchodních komor Švýcarska, Australského střediska pro 

mezinárodní obchodní arbitráž. Tato podkapitola také identifikuje slabiny těchto úprav. Druhá 

podkapitola tyto slabiny blíže zkoumá s ohledem na účel institutu pohotovostního rozhodce ve 

vztahu ke zrychlení a zefektivnění mezinárodní obchodní arbitráže. Vybranými nedostatky jsou 



nepřípustnost ex parte rozhodnutí, stanovení lhůt v řízení před pohotovostním rozhodcem, 

určení standardů přípustnosti žádosti o vydání předběžného opatření pohotovostním rozhodcem 

a vnitrostátní a přeshraniční výkon rozhodnutí pohotovostního rozhodce. 

Práce je poté zakončena závěrem hodnotícím oba trendy vzájemně, jejich současný stav 

a odhady jejich budoucího vývoje. 
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