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ÚVOD 

Pro každý subjekt plynou ze soukromoprávního poměru určitá práva a povinnosti. Při 

jejich naplňování přirozeně dochází ke vzniku řady konfliktů. Spory mezi stranami 

převážně vznikají při porušení smluvních závazků. Spor mezi smluvními stranami není 

a nikdy v minulosti nebyl nic výjimečného a nepředvídatelného a závisí zejména na vůli 

stran, jakým způsobem bude vzniklý spor řešen.  

Soudní moc je jednou ze složek státní moci a zároveň charakteristickým rysem každého 

státu, jelikož rozhodování sporů je ze základních funkcí státu. Právě stát 

prostřednictvím výkonu soudní moci poskytuje ochranu subjektivním právům  

a povinnostem. Soudní moc vykonává prostřednictvím nezávislé a nestranné soustavy 

soudů. Právní úprava však nabízí i jiné způsoby řešení sporu, jež existují vedle soudního 

řízení například alternativní řešení sporu nebo rozhodčí řízení. V rámci rozhodčího 

řízení dochází k přenesení pravomoci soudu spor projednávat a rozhodovat  

na nestrannou a nezávislou osobu odlišnou od soudu.  Dochází tak k autoritativnímu 

rozhodnutí sporu nestátním orgánem.  

V současné době není myslitelné vázat soukromoprávní poměry a zejména pak 

hospodářské styky mezi subjekty k území pouze jednoho státu. Jsou to právě 

obchodněprávní poměry, které se vyznačují vysokou mírou internacionalizace a také 

vzájemnou závislostí subjektů tuzemských a zahraničních.  

Spory a konflikty, které v rámci těchto nadnárodních a mezinárodních obchodních styků 

vznikají, mohou být mimo jiné řešeny prostřednictvím mezinárodní obchodní arbitráže. 

Ta je v současnosti nejčastěji využívaným řešením sporů na mezinárodní úrovni. 

Mezinárodní obchodní arbitráž se vyznačuje v porovnání s ostatními alternativními 

řešeními sporů mnohem vyšší mírou popularity.   

Cílem práce je přiblížit institut mezinárodní obchodní arbitráže ve světle současné 

právní úpravy. Primárně vymezit její vztah k tradičnímu způsobu řešení sporu 

prostřednictvím soudního řízení a zaměřit se na pozitiva a negativa, která tento způsob 

řešení sporu přináší a analyzovat je ve světle současného vývoje. Soustředit se na 

podání komplexního a objektivního obrazu tohoto institutu a jeho roli v ČR a jiných 

státech a vyhodnotit zakotvení tohoto institutu nejen v právních řádech těchto státu, ale 
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v rámci právních úprav nadnárodního charakteru. Dále také přispět k pochopení 

výhodnosti užití arbitráže jako způsobu řešení sporu. V neposlední řadě upozornit  

na současné tendence ve vývoji, které lze v mezinárodní obchodní arbitráži pozorovat, 

vyhodnotit je a přispět tak k úvahám de lege ferenda. V souhrnu se klíčovým jeví 

vytvořit povědomí o aktuálním dění v oblasti tohoto způsobu řešení sporu 
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1 Pojem mezinárodní obchodní arbitráže 

Soudní moc tvoří součást klasické triády státní moci. Stát prostřednictvím moci soudní 

naplňuje své základních funkce (fundamental functions of the state), kterými jsou 

zejména: zajišťování svrchovanosti, územní celistvosti, demokratických základů  

a mezinárodních závazků a především ochrana práv a svobod občanů, jejich životů 

a zdraví, ochrana vnitřní bezpečnosti, majetkových hodnot, veřejného pořádku 

a životního prostředí.
1
 Rozhodovat spory je jednou ze základních funkcí každého státu. 

Nutnost řešit konflikty vzniklé mezi členy jednotlivých společností se však nevážou 

historicky na dobu, v níž poprvé státní útvary vznikaly, nýbrž zde existovala  

již od raného vývoje lidské společnosti.  

1.1 Historický kontext rozhodčího řízení  

Již v rodové společnosti se setkáváme s nezávislou třetí stranou, jež napomáhá při 

řešení vzniklých konfliktů. Funkci soudce/vyšetřovatele/rozhodce plnil kněz2, který se 

vyznačoval určitou autoritou a celospolečenským respektem. V období, v němž 

vznikaly vyšší organizované celky s jistým teritoriálním základem, byla funkce, již 

dříve plnil kněz, svěřena do rukou rozhodce. Jeho pravomoc rozhodovat spory měla 

smluvní základ. Jeho rozhodnutí nebyla garantována mocí a měla váhu pouze díky 

veřejnému mínění.  

V 9. stol. n. l. se již setkáváme s organizovanými útvary, jež vykazovaly některé prvky 

státu.3 Po vzniku státních útvaru zde stále byla zachována možnost rozhodovat spory 

mimo státní moc. Období největšího rozmachu rozhodčího řízení je 12. - 13. stol. n. l. 

 o čemž svědčí například vznik Statutu Konráda Oty z roku 1237 O Zlubném sůdu.  

Ten dává stranám možnost podrobit se rozhodčímu řízení téměř v každém stádiu řízení 

 a v každém sporu, a to tím, že si vyžádaly tzv. poklid. Základním právním následkem 

poklidu bylo přerušení soudního řízení. Došlo-li k vydání rozhodčího nálezu a strana 

 se mu nepodřídila, mohla druhá strana podat žalobu o plnění nálezu, popř. žalobu  

                                                 
1
  Ministerstvo vnitra České republiky: Informační servis. Ministerstvo vnitra [online]. [cit. 2015-04-

24]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/pojmy-zakladni-funkce-statu.aspx. 
2
  SCHELLE, K. Rozhodčí řízení: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 

ISBN 80-86432-19-X. Str. 12. 
3
  SCHELLE, K., op. cit. pozn. 2. Str. 12.  
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o zaplacení pokuty. Pokuta měla sankční povahu a povinnost jejího zaplacení mohla být 

smluvena již v rozhodčí smlouvě.
4
  

Právní úprava rozhodčího řízení se dále vyvíjela současně s úpravou civilního procesu. 

Přelomovým se stal Josefínský civilní soudní řád přijatý roku 1781, kdy došlo k zániku 

starého systému českého soudnictví. Josefinský civilní soudní řád se stal základem pro 

vznik moderního českého soudnictví v podobě, jak je nám nyní znám. Vytvořila se 

trojinstanční soudní soustava, došlo k oddělení trestního a civilního řízení a k zakotvení 

zásady rovnosti stran.
5
 Tento civilní soudní řád předběhl svou dobu natolik, že byl 

uplatňován až do konce 18. stol., kdy roku 1895 došlo k přijetí nového civilního 

soudního řádu, jenž se skládal z 6 částí, a obsahoval 602 paragrafů.
6
 Úprava rozhodčího 

řízení přešla do šesté části tohoto zákona a nesla název: zvláštní druhy řízení.
7
 Nový 

civilní řád stanovoval např. požadavek písemné formy rozhodčí smlouvy, povinnost 

rozhodcům slyšet strany a zjistit skutkový stav, umožňoval rozhodcům určovat řízení 

podle svého volného uvážení, či možnost nepřísežně vyslýchat svědky na základně 

jejich dobrovolné spolupráce.
8
 Právní úprava v civilním řádu byla později doplněna 

exekučním řádem z roku 1896, který umožnil soudům povolit a vykonat exekuci  

na základě rozhodčího nálezu.
9
 

V období První republiky tj. v období od roku 1918 do roku 1938 existovalo na našem 

území mnoho rozhodčích soudů a rozhodčích komisí, které byly upraveny 

samostatnými zákony, v nichž byla vymezena i jejich rozhodovací pravomoc, příkladem 

lze uvést Rozhodčí soudy hornické a Rozhodčí soudy bratrských pokladen. K předejití 

desinterpretace je nutno uvést, že ne všechny tyto rozhodčí komise a rozhodčí soudy 

měly povahu rozhodčích soudů, jak je známe dnes.  

                                                 
4
  SCHELLE, K., op. cit. v pozn. 2. Str. 14n.  

5
  KNOLL, V. a P. JÁNOŠÍKOVÁ. Academia.edu: Kodifikace a vývoj občanského práva procesního v 

18. a 19. století [online]. [cit. 2015-04-24]. Dostupné z: 

http://www.academia.edu/1494480/Kodifikace_a_v%C3%BDvoj_ob%C4%8Dansk%C3%A9ho_pr%

C3%A1va_procesn%C3%ADho_v_18._a_19._stolet%C3%AD.  
6
  Tamtéž. 

7
  Zákon č. 113/1895 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních (civilní řád soudní). 

Dostupný z:http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=427&Section=1&IdPara=1&ParaC=2.  
8
  Zákon č. 113/1895 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních (civilní řád soudní).   

  Dostupný z: http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=427&Section=1&IdPara=1&ParaC=2. 
9
  SCHELLE, K., op. cit. v pozn. 2. Str. 26. 
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Do tohoto období také datujeme vznik mezinárodní obchodní arbitráže, jež měla 

usnadnit mezinárodní obchod. Právě jeho rozvoj a také rozvoj mezinárodních investic  

s sebou přinesl i potřebu ustálit takový mechanismus řešení sporu mezi subjekty 

mezinárodních vztahů, který bude efektivní a spravedlivý.
10

 Tento požadavek byl 

naplněn postupným vznikem několika institucí, které se touto problematikou zabývaly. 

V roce 1892 byl založen LCIA, dále následovalo 1. května roku 1915 založení  

The Chartered Institute of Arbitrators (CIarb) a neméně důležitý byl vznik ICC roku 

1919.
11

 Díky iniciativě ICC byl roku 1923 přijat Ženevský protokol, který byl 

ratifikován státy, jež svou silou ovlivňovaly mezinárodní ekonomické dění tehdejší 

doby.
12

 Jako výrazný historický mezník vnímáme založení United Nations Commission 

on International Trade Law (UNCITRAL) v roce 1966, která mimo jiné přispívá svou 

činností k harmonizaci a sjednocení mezinárodního obchodního práva.
13

 Mezinárodní 

obchodní arbitráž se v rámci ČSR formovala také prostřednictvím bilaterálních 

mezinárodních smluv, jež byly ČSR uzavřeny například s Itálií v roce 1926 

(Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Italským o vykonatelnosti 

rozsudků ve věcech občanských a obchodních), či Švýcarskem v roce 1929 (Úmluva 

mezi Republikou československou a Švýcarskem o uznání a výkonu soudních 

rozhodnutí a Dodatkový protokol). 

Důležitým historickým mezníkem, jenž u nás na dlouhou dobu ovlivnil podobu 

rozhodčího řízení, byl proces, který vešel do historie pod pojmem právnická dvouletka. 

V jeho rámci došlo k přijetí zákona č. 142/1950 Sb., o řízení v občanskoprávních 

věcech. Tento sice zachoval institut rozhodčího řízení, ale možnost uzavřít rozhodčí 

smlouvu patřičně limitoval. Omezení tkvělo v povaze subjektů rozhodčí smlouvy, kdy 

musela být naplněna podmínka, že alespoň jedna ze stran byla československou 

právnickou osobou.
14

 K derogaci tohoto zákona došlo roku 1963 přijetím nového 

občanského soudního řádu. Úprava rozhodčího řízení byla v této době vyčleněna  

do samostatné úpravy v zákoně ČSSR č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení 

                                                 
10

  BORN, G. International commercial arbitration. Austin: Wolters Kluwer, 2009, lvi, 1738 s. ISBN 

9789041127594. Str. 58. 
11

  GREENBERG, S., Ch. KEE a J. WEERAMANTRY. International commercial arbitration:  

an Asia-Pacific perspective. vyd. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, xxxvii, 543 s. 

ISBN 9780521695701. Str. 13. 
12

  BORN, G., op. cit. v pozn. 10. Str. 59. 
13

  GREENBERG, S., Ch. KEE aj. WEERAMANTRY, op. cit. v pozn. č. 11. Str. 14. 
14

  SCHELLE, K., op. cit. v pozn. 2. Str. 38. 
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v mezinárodním obchodním styku a výkonu rozhodčích nálezu. Tento zákon umožnil 

stranám sporů, jež se týkaly majetkových nároků z mezinárodního obchodního styku, 

rozhodčí smlouvu uzavřít. Jeho účelem bylo zejména „umožnit účastníkům 

mezinárodního obchodního styku rychlé, pružné a odborným požadavkům odpovídající 

vyřizování sporů.”
15

 Z této dikce vyvozujeme, že zákon byl zaměřen pouze na obchodní 

styky s mezinárodním prvkem a zcela ponechával stranou možnost volby rozhodčího 

řízení pro spory vnitrostátní povahy.
16

 Podobná úprava byla zachována také po roce 

1994, kdy došlo k přijetí zákona č. 216/1994 Sb. zákon o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů. Nová úprava však neomezuje rozhodčí řízení pouze na mezinárodní 

obchodní styk, nýbrž umožnila vést rozhodčí řízení také ve sporech čistě vnitrostátního 

charakteru.  

1.1.1 Pojem rozhodčího řízení a jeho základní teorie 

V české terminologii je primárně nutné vysvětlit užívání výrazů arbitráž a rozhodčí 

řízení. České právní prostředí v současné době používá termínů mezinárodní obchodní 

arbitráž a mezinárodní rozhodčí řízení jako synonyma.
17

  Původ slova arbitráž lze 

spatřovat v derivacích latinského slova arbiter (rozhodce)
18

, o kterém hovoří již Zákon 

dvanácti desek vydaný v 5. stol. př. n. l.
19

 V mezinárodním prostředí se běžně 

setkáváme s anglickými výrazy arbiter, arbitrator, arbitration v mnoha mezinárodních 

úmluvách, které tuto problematiku upravují. Mezi nejznámější patří zejména Ženevská 

úmluva o vykonatelnosti cizích rozhodčích nálezů z roku 1927 (Convention on the 

execution of foreign arbitral awards), Ženevský protokol o doložkách o rozsudím 

z roku 1923 (Protocol on arbitration clauses), Úmluva o řešení sporů z investic mezi 

státy a občany druhých státu uzavřená roku 1965 (Convention on the Settlement of 

Investment Disputes Between States and Nationals of Other States) či Evropská úmluva 

o mezinárodní obchodní arbitráži z roku 1961 (European Convention on International 

                                                 
15

  Ust. § 1 Zákona č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a výkonu 

rozhodčích nálezů. Dostupný z: http://ftp.aspi.cz/opispdf/1963/055-1963.pdf.  
16

  SCHELLE, K., op. cit. v pozn. 2. Str. 40. 
17

  ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3., aktualiz. 

vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 399 s. ISBN 978-80-7478-004-2. Str. 57. Dále 

také LISSE, L. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. Praha: Linde 

Praha, 2012, 919 s. ISBN 978-80-7201-874-1. Str. 20. 
18

  SKŘEJPEK, M. Latinsko-český slovníček římského práva, 2. rozšířené vyd.Plzeň: Vydavatelství  

a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2012. 
19

  RŮŽIČKA, K. Mezinárodní obchodní arbitráž. Prospektrum, 1997. ISBN 80 – 7175-051-4. Str. 19. 
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Commercial Arbitration).  Ač tyto úmluvy ve svých původních jazykových verzích 

užívají výrazu arbitráž, v českých překladech se vyskytuje výraz rozhodčí řízení. Část 

odborné veřejnosti užívá výrazu arbitráž ve vztahu k řízením s mezinárodním prvkem
20

, 

popř. v řízení v rámci obchodního styku.
21

 Lisse, považuje za nesprávné užívat termín 

arbitráž pro spory s mezinárodním prvkem a pojem rozhodčí řízení pro spory 

vnitrostátní povahy. Naopak vnímá tyto termíny jako ekvivalenty. Také Rozehnalová 

tyto dva pojmy staví na roveň. Vzhledem k těmto názorům bude i tato práce užívat oba 

pojmy synonymicky.  

Vymezení pojmů rozhodčí řízení v tuzemské právní úpravě nenajdeme, ač je zcela 

běžně používán. Jde-li o mezinárodní úpravu, situace je podobná a definice pojmů se 

tak ponechává na doktríně. Rozehnalová podává obecnou definici rozhodčího řízení 

jako: „dobrovolné postoupení řešení sporu neutrální třetí straně, rozhodcům  

či rozhodčímu soudu (tj. soukromým či nestátním institucím), která vydá po provedení 

řízení závazné a vykonatelné rozhodnutí.“
22

 S touto definicí se ztotožňuje i Bělohlávek, 

který dodává, že pravomoc rozhodců se odvozuje od dohody stran, která se současně 

řídí právním řádem určitého státu, který je garantem vykonatelnosti rozhodčího 

nálezu.
23

 Přestože přesná legální definice v zákoně absentuje, je možné i z dikce 

úvodních ustanovení ZRozŘ vyvodit určité charakteristiky arbitráže. ZRozŘ  

v § 1 stanoví, že se jeho úprava omezuje jednak na „rozhodování majetkových sporů 

nezávislými a nestrannými rozhodci“, „výkon rozhodčích nálezu” a dále pak na 

“rozhodování sporných záležitostí náležejících do spolkové samosprávy rozhodčích 

komisí spolku podle občanského zákoníku.“ Z výše uvedeného je tak možné konstatovat 

tyto znaky rozhodčího řízení, kterými jsou zejména: 

1) Dobrovolnost  

2) Postoupení řešení sporu třetímu subjektu (nestátnímu) 

3) Nezávislost a nestrannost subjektu 

4) Majetková povaha sporu 

                                                 
20

  LISSE, L. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. Praha: Linde, 2012, 

919 s. ISBN 978-807-2018-741. Str. 20. 
21

  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. Str. 57. 
22

  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17.  Str. 57. 
23

  BĚLOHLÁVEK, A. J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7179-342-7. Str. 8. 
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5) Výsledkem je autoritativní rozhodnutí 

6) Rozhodnutí je závazné inter partes 

7) Rozhodnutí se stává vykonatelným 

Rozhodčí řízení považujeme za alternativu k řešení sporu prostřednictvím soudního 

řízení. Část odborné veřejnosti jej vedle mediace, konciliace či  minitrialu řadí mezi  

tzv. Alternativní řešení sporu (Alternative Dispute Resolution), kde v souladu s tímto 

názorem spadají všechny způsoby řešení sporu, jež nejsou rozhodovány orgány veřejné 

moci.
24

 Tento názor není zcela přejímán, jelikož se rozhodčí řízení vyznačuje mnoha 

znaky, jež ho nutí vůči ADR ostře vymezit. Lisse, zastává názor, že rozhodčí řízení má 

větší podobnost s řízením soudním než právě s ADR.
25

 Je to zejména určitá státní 

garance, která rozhodčí řízení odlišuje od ADR, jelikož jak soudnímu řízení tak řízení 

rozhodčímu stát poskytuje garance uznání a výkonu jejich výsledku, což u ADR 

chybí.
26

 Rozhodčí řízení může skončit vydáním rozhodčího nálezu, který má charakter 

exekučního titulu
 27

 a je vykonatelný.
28

 ZRozŘ připouští uzavření smíru, který může mít 

podobu usnesení, nebo rozhodčího nálezu.
29

  Naopak cíleným výsledkem ADR je 

dohoda, jež má být dobrovolně realizována stranami.
30

 Rozehnalová zdůrazňuje,  

že ADR má mnohem větší rozmanitost výsledku řešení sporu. Jiným rozdílem je pak 

míra dispozice se zahájením řízení. V rámci ADR může dojít, kdykoliv na základě vůle 

jedné ze stran k ukončení řízení. Tato možnost není v rozhodčím řízení dána, jelikož 

řízení je ukončeno rozhodnutím rozhodce.
31

 Rozdílnost shledáváme mimo jiné i ve větší 

míře neformálnosti ADR, jež je dána zejména nižší mírou právní regulace.
32

 V praxi se 

můžeme setkat také s kombinací obou možností řešení sporu. Kdy je zprvu stranám 

smlouvou stanovena povinnost využít ADR a následně při neúspěchu je založena 

pravomoc rozhodce, jež tak má subsidiární povahu. V praxi je toto realizováno 

prostřednictvím tzv. konciliačních doložek.
33

 Lze shrnout, že spory mohou být řešeny 

                                                 
24

  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. Str. 21. 
25

  LISSE, L., op. cit. v pozn. 20. Str. 18.
 

26
  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. Str. 21n. 

27
  Ust. § 40 odst. 1) písm. c) Exekučního řádu. 

28
  Ust. § 27 ZRozŘ. 

29
  Ust. § 24 ZRozŘ. 

30
  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. Str. 25. 

31
  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. Str. 21. 

32
  LISSE, L., op. cit. v pozn. 20. Str. 18. 

33
  LISSE, L., op. cit. v pozn. 20. Str. 20. 
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různými cestami, kdy jednou z nich je právě rozhodčí řízení, jež svým charakterem stojí 

vedle soudního řízení a také vedle ADR.  

1.1.2 Podoba rozhodčího řízení 

Obecně existují dvě základní možnosti vedení rozhodčího řízení. Tou první a historicky 

starší
34

 je rozhodčí řízení ad hoc, z něhož se pak vyvinul druhý způsob a to sice řízení 

před stálými rozhodčími soudy (Institucional arbitration). Strany pak na základě svých 

preferencí svobodně volí, která z možností se jim jeví jako schůdnější.  

Ad hoc rozhodčí řízení je vedeno arbitrem či rozhodčím senátem vytvořeným za 

účelem rozhodnutí o konkrétním sporu, přičemž po splnění tohoto cíle tribunál zaniká.
35

 

Pokud všechny strany sporu spolupracující a plní si povinnost vyplývající z rozhodčí 

smlouvy, pak ad hoc rozhodčí řízení funguje velice dobře. V opačném případě se 

setkáváme se zbytečnými průtahy či nadměrnými náklady stran.
36

 Hlavní odlišnosti od 

stálého rozhodčího soudu jsou: neexistence sídla, statutu, administrativního aparátu  

a procesních pravidel či pravidel o nákladech řízení.
37

 Jako výhodu nelze upřít ad hoc 

řízení širokou autonomii stran, pokud jde o procesní postup v řízení a volbu osoby 

arbitra. Strany jsou při sjednávání těchto otázek vázáný pouze právní úpravou státu, na 

jehož území se má rozhodčí řízení konat.
38

  Odchylka od řádů stálých rozhodčích soudu 

je možná, ale některá ustanovení jsou z tohoto vyloučena
39

 např. odchylka od pravidel  

o nákladech rozhodčího řízení.
40

   

Stálý rozhodčí soud se vyznačuje vlastní organizační strukturou a má charakter 

soukromoprávního subjektu.
41

  Podmínky zřízení stálého rozhodčího soudu upravují 

jednotlivé právní řády rozdílně. Lze zmínit úpravu Slovenské republiky, jelikož došlo k 

nedávné revizi právní úpravy v této oblasti. Do 31. 12. 2014 umožňoval ve svém § 12 

                                                 
34

  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. Str. 90. 
35

  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. Str. 93. 
36

  GREENBERG, S., Ch. KEE a J.WEERAMANTRY, op. cit. v pozn. 11. Str. 27. 
37

   To platí, pokud si strany procesní pravidla předem nedohodly, nebo neodkázaly na již existující 

procesní pravidla např. Rozhodčí pravidla UNCITRAL. 
38

  PAUKNEROVÁ, M. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer, 2013, lxxiii, 853 s. Rekodifikace. ISBN 9788074783685. Str. 765. 
39

  PATOCCHI, NIEDERMAIER. Institutional arbitration: article-by-article commentary. Editor Rolf A 

Schütze. München: C. H. Beck, 2013, xii, 1499 s. ISBN 9783832972622. Str. 1016n. 
40

  Ust. § 6 odst. 3) Řádu RS. 
41

  K tomu např. Usnesení ÚS sp. zn. Pl. ÚS 37/08 ze dne 28. 1. 2009, v němž Ústavní soud výslovně 

stanovil, že „Rozhodčí soud je soukromou osobou, která je soudem jen podle názvu, nepatří do 

soustavy soudů podle zákona o soudech a soudcích, a není orgánem veřejné moci.”  
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zákon č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní, zřízení stálého rozhodčího soudu 

jakékoliv právnické osobě, tento přístup byl však kritizován.
42

 Dne 1. ledna 2015 

vstoupila v účinnost novela zákona, která provedla revizi § 12. V současnosti je tak 

zřízení stálého rozhodčí soudu umožněno pouze zájmovému sdružení osob, národnímu 

sportovnímu svazu, Slovenskému olympijskému výboru a Slovenskému 

paralympijskému výboru a v neposlední řadě také komoře zřízené zákonem.
43

 

V tuzemském právním prostředí nalezneme právní základ v § 13 ZRozŘ, jenž ve svém 

odst. 1) stanoví: „Stálé rozhodčí soudy mohou být zřízeny pouze jiným zákonem nebo 

jen tehdy, pokud jejich zřízení jiný zákon výslovně připouští.“ Stejným ustanovením 

ZRozŘ umožňuje stálým rozhodčím soudům vydat statuty a řády a ukládá zároveň 

povinnost uveřejnit je v Obchodním věstníku. 

Řády stálých rozhodčích soudů stanovují postup v rozhodčím řízení, obsahují pravidla  

o doručování, jmenování rozhodců, selhání jmenování apod., čímž stranám odpadá 

starost o procesní realizaci rozhodčího řízení. Svým obsahem se mohou blížit Ujednání 

o postupu v řízení, ale zákon je považuje za zcela jiné instituty. Možnost zvolit si 

v rámci ad hoc rozhodčího řízení některý z řádů stálého rozhodčího soudu jako pravidla 

postupu v řízení není zákonem vyloučena.  

Výhody stálého rozhodčího soudu tkví zejména v jeho organizační struktuře  

a administrativním aparátu. Stranám poskytuje zázemí k jednání, které je k nim zcela 

neutrální. Další výhodou je předvídatelnost rozhodnutí stálého rozhodčího soudu 

vzhledem k jeho minulé praxi. Lze také uvést nižší nákladovost takového řízení jako 

určitou výhodu, ta však může být z hlediska konkrétního sporu poněkud relativní.  

Na internetových stránkách jednotlivých rozhodčích soudů, lze nalézt doporučující 

znění rozhodčích doložek, při jejichž použití strany předejdou případnému konfliktu 

ohledně rozhodčí smlouvy.
44

 V mezinárodní sféře jsou jedny z nejdůležitější rozhodčích 

institucí LCIA, AAA, ICC, ICSID, VIAC popř. i RS při HK ČR a AK ČR, který sídlí na 

                                                 
42

  MAREK, K. Bulletin-advokacie. cz:  K řešení sporu a rozhodčímu řízení. [online]. [cit. 2015-05-17]. 

Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/k-reseni-sporu-a-rozhodcimu-rizeni?browser=mobi  
43

  Zákon č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní. [online]. [cit. 2015-05-17] Dostupné z: 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-244.  
44

   Např. LCIA arbitration and ADR worldwide: Recommended Clauses.  [online]. [cit. 2015-05-05]. 

Dostupné z: http://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/LCIA_Recommended_Clauses.aspx. 
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území České republiky. Mimo něj zde působí Rozhodčí soud při Českomoravské 

komoditní burze Kladno a Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papíru Praha a.s. 

1.1.3  Základní teorie rozhodčího řízení 

Rozhodčí řízení probíhá na základě rozhodčí smlouvy
45

, jejíž povaha bude blíže 

rozebrána v jedné z následujících kapitol. Je však nutné si uvědomit, že dohoda je 

projevem autonomie vůle stran, což vede k soukromoprávnímu vnímání rozhodčího 

řízení.
46

 Vedle autonomie vůle bereme při řešení otázky povahy rozhodčího řízení  

do úvahy vliv státu na rozhodčí řízení. Rozehnalová uvádí, že samotná autonomní vůle 

stran nepostačuje k realizaci řízení a existuje nutnost delegace pravomoci státem. 

Povaha samotného rozhodčího řízení se tak stává problematickou otázkou, které se 

doktrína intenzivně věnuje. V minulosti byly formovány čtyři teoretické koncepce, které 

podávají charakteristiku různých doktrinálních přístupu k povaze rozhodčího řízení. 

Mezi základní patří teorie smluvní a teorie jurisdikční v pozdější době byly pak 

doplněny o teorii smíšenou a teorii autonomní. Teorie se navzájem odlišují zejména 

hodnocením vzájemného vztahu mezinárodního rozhodčího řízení a státu. Koncepce 

napomáhají k řešení otázek, jež se váží k rozhodčímu řízení a tvoří také základní 

myšlenková východiska při právní regulaci.
47

  

Pilířem teorie jurisdikční (jurisdictional /judicial theory), jež je historicky datována již 

do 1. poloviny 20. stol., je národní právo a tedy autorita určitého státu. „Rozhodující pro 

realizaci řízení je ta skutečnost, že možnost konat řízení, ustanovení rozhodců, účinky 

arbitrážní smlouvy, pravomoc rozhodců, vykonatelnost rozhodčího nálezu atd. se 

opírají o právní řád určitého státu.“
48

 Zá základní element nepovažujeme rozhodčí 

smlouvu, nýbrž právě delegaci rozhodovací pravomoci státem. Dle jurisdikční teorie je 

nutné nazírat na rozhodce podobně jako na soudce, jelikož jejich postavení je stejně 

jako u soudců odvozováno od konkrétního státu.
49

 Právo, které určuje pravomoc 

                                                 
45

  BORN, G., op. cit. v pozn. 10. Str. 197. 
46

  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17 . Dále také LISSE, L.:  Pojďme proti mýtům aneb k otázce 

povahy rozhodčího řízení [online] [cit. 3. 7. 2015]. Dostupné z: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/pojdme-proti-mytum-aneb-k-otazce-povahy-rozhodciho-rizeni-

63170.html. 
47

  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17.  
48

  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17.  
49

  DRLIČKOVÁ, K. Vliv legis arbitri na uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2013, 204 s. ISBN 978-80-210-6419-5. 



12 

 

rozhodců, je pak aplikovatelné v rámci procesního jednání rozhodce, jelikož ten je jím 

vázán stejně jako soudce.
50

  Lze vyvodit jednoduchý závěr, že v rámci této teorie je 

význam rozhodčí smlouvy vedlejší.  Hlavními zastánci této teorie jsou K. Růžička,  

Z. Kučera popřípadě lze uvést také A. J. Bělohlávka, který však k této teorii má určité 

výhrady.
51

 V zahraničí byla tato teorie podporována zejména původem německým 

advokátem F. A. Mannem. 

Smluvní teorie (contractual theory) stojí v opozici k teorii jurisdikční, kdy ze dvou 

pilířů, z nichž povaha rozhodčího řízení vychází, akcentuje pravě rozhodčí smlouvu 

jako pilíř určující. Tato teorie je historicky nejstarší. Zdůrazňuje volní složku stran 

rozhodčí smlouvy, prostřednictvím níž se strany vzdaly práva na projednání své věci 

nezávislým a nestranným soudem. Důsledkem je pak názor, že rozhodčí nález má 

povahu smlouvy a strany se dobrovolně zavazují jej splnit. Právo státu, kde se rozhodčí 

řízení odehrává, nemá na rozdíl od jeho role v jurisdikční teorii takovou důležitost, 

jelikož od něj není povaha rozhodčího řízení a pravomoc rozhodce odvozována.
52

 Je to 

výhradně rozhodčí smlouva, která rozhodcům deleguje pravomoc. Ve světle smluvní 

teorie je arbitr reprezentant stran. Jeho základní povinností je najít, na čem se strany 

shodly v hlavním závazku a toto vnést do rozhodčího nálezu.
53

 Příklon ke smluvní teorii 

vidíme v rozhodovací praxi Ústavního soudu ČR na počátku 20. stol. n. l., kde v sérii 

rozhodnutí jako například usnesení č. III ÚS 174/2002 ze dne 15. 7. 2002 či IV. ÚS 

511/03 ze dne 4. 12. 2003, Ústavní soud vyjádřil následovně: „Rozhodci rozhodují 

spory, jestliže jejich pravomoc vyplývá pro daný spor z platné rozhodčí smlouvy 

uzavřené mezi stranami. V tomto směru je charakter rozhodčí činnosti založený 

smlouvou delegující vůli stran a její výsledek je kvalifikovanou formou závazku a jako 

takový je též závazný. Rozhodci (stejně jako Rozhodčí soud samotný) nenalézají právo, 

ale tvoří (eventuálně napevno staví, vyjasňují, tedy narovnávají) závazkový vztah v 

zastoupení stran. Jejich moc není delegovaná svrchovanou mocí státu, ale pochází od 

soukromé vlastní moci stran určovat si svůj osud. Závazek nalezený rozhodci je 

                                                 
50

  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17.  
51

  BĚLOHLÁVEK, A. J.: Arbitration and Basic Rights: Movement from Contractual Theory to 

Jurisdictional Theory (October 17, 2013) Ünnepi tanulmányok Keckskés László Proffesszor 

60.születésnapja tistzteletére (Liber Amicorum prof. László Kecskés), Pecs, 2013 p. 47-77. [online]. 

[cit. 2015-04-24]. ISBN 978-963-642-559-3. Dostupné z: http://ssrn.com/abstract=2344701. 
52

  DRLIČKOVÁ, K., op. cit. v pozn. 49.  
53

  BĚLOHLÁVEK, A. J., op. cit. v pozn. 51.  
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vynutitelný z důvodu vynutitelnosti závazku, který byl rozhodci v zastoupení stran 

uzavřen.“
54

 Tento přístup Ústavního soudu byl překonán v roce 2011, kdy rozhodnutím 

č. I ÚS 3227/07 ze dne 8. 3. 2011.
55

 V tomto rozhodnutí Ústavní soud vyjádřil názor, že 

rozhodčí řízení je svou povahou soukromoprávní institut, jenž je však rovnocenný řízení 

soudnímu. Tímto došlo k potvrzení jurisdikční teorie i na ústavní úrovni.
56

 

Jistou vyváženost se snaží nalézt tzv. smíšená teorie (mixed theory). Zastáncem této 

teorie je zejména Rozehnalová. Dva pilíře rozhodčího řízení na sebe navzájem působí  

a musí nutně vzájemně koexistovat, jelikož jsou od sebe neoddělitelné. Význam je tak 

kladen nejen na rozhodčí smlouvu, ale i nutnost existence určitého práva, které 

umožňuje, aby rozhodčí řízení bylo konáno.
57

 Vztah rozhodčí smlouvy a právního řádu 

místa konání je založen na vzájemné podmíněnosti. Existence rozhodčí smlouvy je 

podmínkou pro delegaci rozhodovací pravomoci.
58

   

Poslední teorií, která je víceméně okrajová, avšak nejlépe odráží současnou situaci 

v rámci mezinárodních ekonomických vztahů, je teorie autonomní (autonomous 

theory).
59

  Tato nazírá na arbitráž jako řízení sui generis. Vychází z teze, že rozhodčí 

řízení je autonomní a jako takové by nemělo být pod vlivem práva fóra
60

, tj. práva státu, 

na jehož území se rozhodčí řízení koná.   

1.2 Mezinárodní obchodní arbitráž 

Mezinárodní obchodní arbitráž se řadí mezi významné prostředky řešení sporu nejen na 

poli mezinárodního obchodu. Přídavek mezinárodní značí, že jde o spory, kde má 

mezinárodní prvek (např. místo podnikání, sídlo, bydliště či místo plnění) 

nezanedbatelnou roli. V různých fázích procesu, který začíná uzavřením rozhodčí 

                                                 
54

   Usnesení Ústavního soudu ČR IV. ÚS 511/03 ze dne 4. 12. 2003 Dostupné z: 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-511-03.  
55

  BĚLOHLÁVEK, A. J., op. cit. v pozn. 51.  
56

  BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 

2012, xxx, 595 s. Beckova edice právo a hospodářství. [online]. [cit. 2015-04-24].  ISBN 978-80-

7179-297-0. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=xMlu_p3FwmEC&pg=PA233&lpg=PA233&dq=rozhodnut%C3%

AD+%C4%8D.I+%C3%9AS+3227/07&source=bl&ots=nHgq31Za3W&sig=n80RoKqAW31XDn_t

GAGh3dPoiOY&hl=en&sa=X&ei=Agn-VO-

6J7Sv7Aai_ID4CA&ved=0CCgQ6AEwAQ#v=onepage&q=rozhodnut%C3%AD%20%C4%8D.I%20

%C3%9AS%203227%2F07&f=false. 
57

  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17.  
58

  BĚLOHLÁVEK, A. J., op. cit. v pozn. 51.  
59

  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. Str. 77. 
60

   ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. Str. 77. 
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smlouvy a může skončit až nuceným výkonem rozhodčího nálezu, se může kdykoliv 

mezinárodní prvek vyskytnout. Situace, kdy v rámci rozhodčího řízení, jež bylo svým 

charakterem vnitrostátní, byl vydán rozhodčí nález, jehož uznání a výkon bude nutný 

v zahraničí, je z hlediska právní úpravy myslitelná. Zcela běžně se setkáme také s tím, 

že hlavní závazek, na který rozhodčí smlouva navazuje, je nadán mezinárodním prvek, 

zatímco u rozhodčí smlouvy absentuje.
61

 Poměrně složitou se jeví odpověď na otázku, 

která rozhodčí řízení považujeme svým charakterem za mezinárodní a která naopak ne. 

Jednotlivé vnitrostátní právní úpravy odpovídají odlišně. Každá jednotlivá jurisdikce si 

sama vymezuje tento pojem
62

, a tudíž se lze setkat s odlišnými přístupy. Lze generovat 

tři odlišné pohledy na definici pojmu mezinárodní, které jsou založeny na (i) povaze 

sporu např. Francie, (ii) státní příslušnosti stran / sídlo účastníka např. Švýcarsko, 

Bulharská republika, (iii) kombinací dvou zmíněných s doplněním možnosti volby 

povahy samotnými např. Běloruská republika, Kyperská republika.
63

 Právo, dle kterého 

dojde k řešení této otázky, bude obvykle právo státu, kde se rozhodčí řízení koná  

(seat of arbitration).
64

 Rozehnalová pak dále odlišuje mezinárodní povahu jednotlivých 

rozhodčích řízení na absolutní a relativní. Za absolutní považuje ta, které by z pohledu 

všech právních řádu byla považována za mezinárodní.  A contrario rozhodčí řízení, jež 

pouze některé právní řády považují za mezinárodní, mají relativní mezinárodní 

povahu.
65

 Jisté modelové východisko přináší Vzorový zákon ve svém čl. 1 odst. 3), 

jehož působnost je omezena pouze na mezinárodní obchodní arbitráž. Za mezinárodní 

považuje taková řízení, v nichž (i) strany rozhodčí smlouvy mají v době uzavření 

smlouvy své místo podnikání v rozdílných státech, nebo (ii)
 
buďto místo rozhodčího 

řízení, místo, kde bude plněna podstatná část závazku anebo místo, s nímž předmět 

sporu nejúžeji souvisí, se nachází v jiném státě než je stát místa podnikání stran. 

Vzorový zákon dále umožňuje dohodu stran o tom, že předmět rozhodčí smlouvy má 

vztah k více státům. Následně je tak i rozhodčí řízení v souladu s čl. 1 odst. 3 písm. c) 

mezinárodní.
66

 Tímto ustanovením Vzorový zákon dává stranám možnost dohodnout se 

                                                 
61

  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17.  
62

  BĚLOHLÁVEK, A. J., op. cit. v pozn. 23. Str. 10. 
63

  BLACKABY, N. a C. PARTASIDES. Redfern and Hunter on international arbitration. vyd. 5. 

Oxford: Oxford University Press, 2009, xlvii, 849 s. ISBN 9780199557196. Str. 9. 
64

  GREENBERG, S., Ch. KEE a J. WEERAMANTRY, op. cit. v pozn. 11. Str. 20. 
65

  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. 
66

  UNCITRAL Model law on International Commercial Arbitration, New York, 21 June 1985 with 

amendments as adopted in Vienna, 7 July 2006 – Vzorový zákon Mezinárodní obchodní arbitráže, 
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na mezinárodní povaze rozhodčího řízení („opt-in“ do mezinárodního modelu), čímž 

posiluje autonomii vůle stran, která je charakteristická pro celé řízení. Prakticky dochází 

k situaci, kdy rozhodčí řízení, jež by za běžných podmínek bylo vnitrostátní, podléhá 

právní úpravě mezinárodního rozhodčího řízení.
67

 Dikce Vzorového zákona je však 

převážně modelová a musíme dodržet takovou právní úpravu, podle níž se bude 

posuzovat samotná rozhodčí smlouva. S ohledem na právní úpravu ČR obsaženou  

v § 117 ZMPS je „přípustnost rozhodčí smlouvy posuzována podle českého právního 

řádu.“
68

   

Vymezení mezinárodní povahy rozhodčího řízení je nutné z důvodu jak právních tak 

praktických.
69

 Některé jurisdikce přijaly rozdílné právní úpravy s ohledem na to, zda se 

jedná o rozhodčí řízení s mezinárodním prvkem či ne. Úprava mezinárodního 

rozhodčího řízení má ve vztahu k vnitrostátnímu rozhodčímu řízení povahu  

lex specialis. V praxi je v některých státech zaveden odlišný režim pro rozhodčí řízení, 

které se vyznačují jistým internacionalismem. Mezi tyto patří například Švýcarsko 

vzhledem k dikci čl. 176 Spolkového zákona o mezinárodním právu soukromém.
70

 

Dříve to bylo také Belgické království
71

, které zákonem o rozhodčím řízení 

publikovaným ve sbírce zákonů dne 28. června 2013 přijalo jednotnou právní úpravu 

pro mezinárodní i vnitrostátní rozhodčí řízení.
72

 Takovýchto jurisdikcí je v současnosti 

poskromnu
73

 a převládá tak přístup, kdy obě rozhodčí řízení mají stejný právní režim. 

Jiný důvod pro odlišení mezinárodního rozhodčího řízení vzniká, díky 

omezení působnosti mezinárodních smluv na takové rozhodčí řízení a rozhodčí nálezy, 

které mají povahu mezinárodní. NYÚ stanoví, že do její působnosti spadají pouze 

                                                                                                                                               
New York, 21. červen 1985 se změnami přijatými ve Vídni, 7. července 2006. Dostupný z: 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf. 
67

  GREENBERG, S., Ch. KEE a J. WEERAMANTRY, op. cit. v pozn. 11. Str. 20. 
68

   K tomu více: PAUKNEROVÁ, M. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. vyd. 1. 

Praha: Wolters Kluwer, 2013, lxxiii, 853 s. Rekodifikace. ISBN 9788074783685; a dále 

BĚLOHLÁVEK, A. J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7179-342-7. 
69

  BLACKABY, N. a C. PARTASIDES, op. cit. v pozn. 63. Str. 8.  
70

  Spolkový zákon o mezinárodním právu soukromém (Bundesgesetz über das Internationale 

Privatrecht). Švýcarská konfederace. [online]. [cit. 2015-04-24]. Dostupné z: 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870312/index.html# . 
71

  BLACKABY, N. a C. PARTASIDES, op. cit. v pozn. 63. Str. 9. 
72

  Kluwer Arbitration Blog: Belgium in the spotlight. VAN DER HAEGEN, O. 2014. [online]. [cit. 

2015-04-25]. Dostupné z: http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2014/04/30/belgium-in-the-

spotlight/.  
73

  Např. Belgické království před rekodifikací v roce 2013 nebo Švýcarsko v současnosti.  
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rozhodčí nálezy, které byly vydány na území státu odlišného od toho, kde se o uznání či 

výkon rozhodčího nálezu žádá a dále také na rozhodčí nálezy, jež právní řád státu, 

v němž je žádáno o uznání a výkon, nepovažují za rozhodčí nálezy domácí. Jiným 

praktickým důvodem odlišení je realizace zásahu soudu do rozhodčího řízení 

prostřednictvím kontrolních funkcí (popřípadě výkonem funkcí pomocných), které 

mohou mít odlišný rozsah či způsob provedení u rozhodčího řízení mezinárodní 

povahy.   

Mezinárodní obchodní arbitráž musí být vymezena i z hlediska přívlastku obchodní, 

jelikož mnoho vnitrostátních právních úprav rozhodčího řízení (popřípadě 

mezinárodních smluv) omezují svou působnost pouze na právní poměry obchodní 

povahy.
74

 Příkladem lze uvést bývalou úpravu Bulharské republiky obsaženou v Zákoně 

o mezinárodním rozhodčím řízení v obchodních věcech, Tento je doposud v platnosti, 

ale byl již mnohokrát novelizován a tak podmínka obchodního charakteru, kterou dříve 

stanovil, již odpadla. Také použití NYÚ se, díky výhradám některých smluvních států 

přijatých v souladu s  čl. I odst. 3) věta druhá, může omezit pouze na spory obchodní. 

Tzv. commercial reservation využily například Afganistán, Čína, Dánsko, Maďarsko, 

Polsko či USA. Zajímavou realizaci commercial reservation vidíme v Kanadě. Ta sice 

výhradu přijala, ale v provincii Québec se neaplikuje.
75

 Vzorový zákon nepřináší legální 

definici pojmu obchodní, pouze nad rámec právní úpravy apeluje na jeho spíše 

extenzivní chápání. Nerozlišuje mezi tím, zda byl poměr založen smlouvou či nikoli. 

Naopak relevanci klade na samotný právní poměr, tj. zda je či není nadán obchodní 

povahou, přičemž podává jejich demonstrativní výčet. Za obchodní jsou ve shodě 

s Vzorovým zákonem považovány zejména „jakékoliv obchodní transakce za dodávku 

nebo výměnu zboží nebo služeb; dohoda o distribuci; obchodní zastoupení nebo 

agentura; factoring; leasing; výstavba děl; poradenství; inženýrství; licencování; 

investování; financování; bankovnictví; pojištění; koncese; joint venture a další formy 

                                                 
74

  BLACKABY, N. a C. PARTASIDES, op. cit. v pozn. 63. Str. 13. 
75

  UNICITRAL: United Nations Commission on International Trade Law. Convention on the 

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958), (the "New York 

Convention"). [online]. [cit. 2015-04-24]. Dostupné z: 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html. 
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průmyslové nebo obchodní spolupráce; přeprava zboží nebo cestujících leteckou, 

námořní, železniční nebo silniční dopravou.“
76

 

1.3 Vztah rozhodčího a soudního řízení 

Rozhodčí a soudní řízení fungují a existují vedle sebe jako dva možné způsoby řešení 

sporu, přičemž rozhodčí řízení je samostatný právní institut.
77

 Vzorový zákon ve svém 

čl. 5 výslovně uvádí, že soud nesmí zasahovat do rozhodčího řízení s výjimkou případů, 

kdy to vzorový zákon výslovně stanoví.
78

 Právní úprava nedeklaruje absolutní 

nezávislost rozhodčího řízení na státním soudu, jelikož zákonodárce pamatoval na určité 

situace, kdy zákon svěřuje soudu určité právní instrumenty, prostřednictvím nichž lze 

do rozhodčího řízení zasáhnout. Tyto jsou realizovány obecnými soudy, jelikož 

disponují pravomocemi, které rozhodcům právo nepřiznává a nutí je kooperovat 

s orgány soudu. Tato forma koexistence však zasahuje pouze do oblasti realizace 

a kontroly rozhodčího řízení, přičemž samotné svěřené rozhodovací pravomoci se 

nedotýká. Doktrína zpravidla uvádí dvě základní funkce, jež charakterizují vztah 

soudního a rozhodčího řízení. Jednak se jedná o funkci pomocnou a dále o funkci 

kontrolní.  

Pomocná funkce soudu zajišťuje samotný průběh rozhodčího řízení a spočívá hned 

v několika soudních pravomocích, které dávají východiska ze situací, které by mohly 

realizaci rozhodčího řízení narušit, znemožnit či zpomalit.
79

 Jednou z takovýchto situací 

je například nesplnění povinnosti jmenovat rozhodce jednou stranou sporu, či 

neschopnost dojít ke shodě při jmenování osoby předsedajícího rozhodce. Řešení 

v českém právním řádu poskytuje § 9 ZRozŘ. Ten stanoví, že soud na návrh jmenuje 

rozhodce, popř. osobu předsedajícího rozhodce, pokud strany či rozhodci nemohou 

v této otázce dojít ke konsenzu, či strana nejmenuje rozhodce do 30 dnů od vyzvání. 

V případě, že by následně vyšly najevo okolnosti, jež jsou zákonem předpokládány  

v § 8 ZRozŘ
80

, je rozhodce ex lege vyloučen z projednání a zákon mu stanovuje 

                                                 
76

  Vzorový zákon, op. cit. v. pozn. 66. Str. 1. 
77

  LISSE, L., op. cit. v pozn. 20 Str. 38.  
78

  Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráži. Dostupný z: 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf 
79

  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. Str. 292. 
80

  Takovými okolnostmi zákonodárce chápe ty, jež dávají vznik pochybnostem o podjatosti rozhodce.  

U spotřebitelských smluv se jedná o nesplnění povinnosti rozhodce sdělit stranám, zda v posledních  
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povinnost se své funkce v souladu s § 12 odst. 1) ZRozŘ vzdát. Nevzdá-li se 

dobrovolně své funkce, může i v této situaci zasáhnout soud a v souladu  

s § 12 odst. 2) ZRozŘ na základě návrhu stran rozhodnout o vyloučení rozhodce.  

Je důležité zdůraznit, že tato pravomoc soudu není vykonávaná ex offo a existence 

návrhu je podmínkou k zahájení soudního řízení.
81

 Obdobná právní úprava není 

neobvyklá ani v jiných zemích či mezinárodním rámci. Pro srovnání lze uvést několik 

evropských právních úprav. Rakouská právní úprava řeší danou situaci  

v § 587 Civilního procesního řádu (Zivilprozessordnung). Toto ustanovení zavádí 

v podstatě stejná pravidla, která také umožňují stranám podat návrh k soudu, pokud se 

objeví komplikace při jmenování rozhodců.
82

 Norské království zakotvilo právní úpravu 

rozhodčího řízení do Zákona o rozhodčím řízení z roku 2004, který dává soudu stejnou 

pravomoc jmenovat soudce a to konkrétně v § 13. Soud zasahuje na návrh stran také 

v situaci, kdy rozhodčí soud nevyhověl námitce proti rozhodci.
83

 Pro zajímavost je 

možné, se také podívat na právní úpravu země ČR poněkud vzdálenější. V Albánské 

republice plní soud podobné funkce. Zejména zasahuje v situaci, kdy se strany nemohou 

dohodnout na počtu či osobách rozhodců a v případě, kdy strany vznesly námitky proti 

osobě rozhodce. V druhém zmíněném případě je pravomoc soudu dána, potom co 

rozhodčí soud v řešení této situace selhal.
84

 Lze shrnout, že obdobnou úpravu obsahuje 

v současnosti většina jurisdikcí, přičemž také Vzorový zákon
85

 vzhledem k dikci jeho 

čl. 11 toto řešení preferuje. Primárně dává Vzorový zákon důraz na dohodu stran. Pokud 

selže, dochází ke jmenování rozhodce soudem, popř. jinou autoritou, které je tato 

pravomoc zákonem svěřena. Rozhodčí smlouva může také sama řešení takovéto situace 

obsahovat. Objevují se například ujednání, která stanoví, že pokud jedna ze stran 

nejmenuje rozhodce a neplní tak povinnost vyplývající z rozhodčí smlouvy, může druhá 

                                                                                                                                               
3 letech vydal nebo se podílel na vydání rozhodčího nálezu, popř. zda je rozhodcem v dosud 

neskončeném rozhodčím řízení, kde je účastníkem některá ze stran sporu. 
81

  BĚLOHLÁVEK, A. J., op. cit. v pozn. 23. Str. 8. 
82

  Ust. § 587 Civilního procesního řádu (Zivilprozessordnung) Švýcarské konfederace. [online]. [cit. 

2015-05-01]. Dostupný z: 

http://www.jusline.at/index.php?cpid=ba688068a8c8a95352ed951ddb88783e&lawid=15&paid=587.  
83

  BĚLOHLÁVEK, A. J., op. cit. v pozn. 23. Str. 1180. 
84

  BĚLOHLÁVEK, A. J. Rozhodčí řízení v zemích Evropy: (včetně překladů předpisů o rozhodčím 

řízení a pravidel stálých rozhodčích soudů). vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2012, xxx, 1762 s.  

ISBN 978-80-7400-452-0. Str. 7. 
85

  Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráži. Dostupný z: 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf  
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strana sporu učinit jmenování sama.
86

 Toto vede k situaci, kdy pouze jedna strana sporu 

ovlivní složení tribunálu, což může být z hlediska vnitrostátních právních úprav 

poněkud sporné a ne vždy akceptovatelné.
87

   

Zajímavé je řešení tohoto patu v rámci mezinárodní obchodní arbitráže, kde jsou 

myslitelné dvě východiska. Prvním se jeví, že strany přikáží vedení rozhodčího řízení 

stálému rozhodčímu soudu, který disponuje vlastními procedurálními pravidly a řešení 

plyne z nich. Druhé řešení apeluje na význam samotného ujednání. Evropská úmluva  

v čl. IV. odst. 1) písm. b) stanoví, že strany, které si zvolily předložit spor rozhodčímu 

řízení ad hoc, mají primárně právo jmenovat rozhodce, ale také stanovit postup, podle 

něhož budou rozhodci jmenováni v případě nastalého sporu. V případě neexistence 

dohody obsahuje řešení odst. 2) tohoto článku, v němž je umožněno straně požádat  

o jmenování rozhodce předsedu obchodní komory země, v níž má strana, která při 

jmenování rozhodce selhala, svůj obvyklý pobyt nebo své sídlo.  

Další pomocná funkce soudu plyne z § 20 ZRozŘ. Stanovuje, že rozhodci mohou 

vyslýchat svědky, znalce a strany, jen na základě jejich dobrovolné spolupráce a dále, 

že mohou provádět jen takové důkazy, které jsou jim poskytnuty.
88

 Neexistence 

svědecké povinnosti stanovené § 126a OSŘ v rámci rozhodčího řízení znamená, že 

v tomto typu řízení chybí například institut předvedení svědka či institut pořádkové 

pokuty.
89

  ZRozŘ řeší tuto situaci prostřednictvím dožádání soudu, kdy zároveň stanoví 

povinnost obecnému soudu tomuto dožádání vyhovět. Dožádání činí výlučně na základě 

žádosti rozhodce, ten dokládá soudu svou pravomoc v dané věci a to minimálně opisem 

rozhodčí smlouvy.
90

 V případě nutnosti provedení důkazu v zahraničí, popř. jiné 

podpory zahraničního orgánu, je určující právě tamější právní úprava rozhodčího řízení. 

Pokud ta umožňuje přímý kontakt cizího státního orgánů, není rozhodčí soud omezen na 

pomoc tuzemských soudů. Na druhou stranu, absentuje-li tato možnost, musí se 

                                                 
86

   BORN, G., op. cit. v pozn. 10.  Str. 1395. 
87

   BORN, G., op. cit. v pozn. 10.  Str. 1395. 
88

  Ust. § 20 ZRozŘ.  
89

  Základní procesní instituty, které v rámci soudního řízení zajišťují jeho účel a průběh. Právní úprava 

obsažena v § 52 – 53 OSŘ. 
90

  BĚLOHLÁVEK, A. J., op. cit. v pozn. 84. Str. 784n. 
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rozhodce obrátit na cizí soud prostřednictvím tuzemských soudů, které pak využívají 

standardní cesty mezinárodní právní pomoci.
91

  

Neméně důležitou pomocnou funkci soudu upravuje § 22 ZRozŘ, jenž umožňuje 

obecnému soudu nařídit předběžné opatření. Předběžné opatření lze v tuzemském 

právním prostředí nařídit na návrh některé ze stran a to v situaci, kdy by mohl být výkon 

vydaného rozhodčího nálezů ohrožen. A contrario rozhodci nejsou nadáni pravomocí 

vydat předběžné opatření a ani jej navrhnout soudu.
92

 Tuto úpravu samozřejmě 

zachovává i Řád RS ve svém § 13, který rekapituluje právo podat návrh na nařízení 

předběžného opatření a nad tento rámec také stanovuje povinnost o tomto informovat 

rozhodčí soud.  

Obecné soudy mají vedle pomocné funkce vůči rozhodčímu řízení také funkci 

kontrolní. Oprávnění plynoucí z kontrolní funkce vznikají obecnému soudu až vydáním 

rozhodčího nálezu. Do okamžiku vydání rozhodčího nálezu lze hovořit pouze  

o oprávněních spojených s rolí soudu jako pomocného orgánu.
93

 Základní kontrolní 

funkcí obecného soudu je možnost zrušení rozhodčího nálezu soudem, ten jako takový 

nemá charakter institutu opravného prostředku, který známe ze soudního řízení.
94

 

Vzorový zákon toto umožňuje čl. 34, kde stanoví důvody, pro které může soud zrušit 

rozhodčí nález. Tento článek dává výslovně soudu pouhou možnost a nehovoří  

o povinnosti zrušit rozhodčí nález. Základní důvody zrušení rozhodčího nálezu pak 

budou rozebrány v příslušné kapitole. Podobná dikce byla převzata i českým 

zákonodárcem. ZRozŘ upravuje zrušení rozhodčího nálezu soudem v § 31. Tento 

výslovně stanovuje, že soud má povinnost zrušit rozhodčí nález, pokud zde existuje 

důvod uvedený v § 31, jenž obsahuje jejich taxativní výčet. Tuzemské soudy nemají 

oprávnění rušit cizí rozhodčí nálezy, nutně se tak kontrolní pravomoc vůči těmto 

nálezům projevuje jinak. Jedná se o pravomoc odepření uznání a výkonu cizího 

rozhodčího nálezu, která bude rozebrána níže. 

V nastalém řízení před obecnými soudy plní strany rozhodčího řízení roli účastníků 

soudního řízení, rozhodci však v pozici účastníka nejsou. Rozhodci mohou být 

                                                 
91

  BĚLOHLÁVEK, A. J., op. cit. v pozn. 84. Str. 789. 
92

  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. Str. 338.  
93

  Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 14 Co 866/2009, ze dne 3. února 2010. Dostupný 

z: BĚLOHLÁVEK, A. J., op. cit. v pozn. 23. Str. 737. 
94

  BĚLOHLÁVEK, A. J., op. cit. v pozn. 23. Str. 1060. 
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vyslechnuti jako svědci
95

 a to za předpokladu, že budou zbaveni mlčenlivosti v souladu 

s § 6 ZRozŘ.  

1.3.1 Výhody a nevýhody mezinárodní obchodní arbitráže 

Řešení sporu touto cestou má celou řadu pozitiv, jež jsou tak signifikantní, že dělají 

z rozhodčího řízení široce využívaný způsob řešení sporu nejen v českém právním 

prostřední nýbrž i v oblasti mezinárodní. V roce 2014 bylo u Mezinárodního rozhodčího 

soudu u Mezinárodní Obchodní Komory sídlící v Paříži (ICC International Court of 

arbitration) podáno 791 návrhů na zahájení rozhodčího řízení
96

, dále je možné uvést 

statistiku Rozhodčího soudu v Londýně (London Court of International Arbitration), 

který ve své Zprávě za rok 2013
97

 uvádí, že v tomto roce bylo zahájeno 290 nových 

řízení. Popularita rozhodčího řízení ve světě stále roste, což dokazují i statistiky, jež 

jsou zveřejňovány ICC.
98

  

 

Zdroj: autor na základě informací dostupných z: http://www.iccwbo.org/Products-and-

Services/Arbitration-and-ADR/Arbitration/Introduction-to-ICC-Arbitration/Statistics/. 

                                                 
95

  BĚLOHLÁVEK, A. J., op. cit. v pozn. 23. Str. 1068. 
96

  INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. Arbitration and ADR: Statistics. [online]. [cit. 

2015-04-24]. Dostupné z: http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-

ADR/Arbitration/Introduction-to-ICC-Arbitration/Statistics/. 
97

  LANCASTER, S., (LCIA Registrar). The London Court of International Arbitration:  

Registrar's Report 2013. [online]. [cit. 2015-04-24]. Dostupné z: 

http://www.lcia.org/LCIA/reports.aspx.  
98

  Introduction to ICC arbitration: Statistics. Iccwbo.org [online]. [cit. 2015-05-07]. Dostupné z: 

http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-ADR/Arbitration/Introduction-to-ICC-

Arbitration/Statistics/. 
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V rámci tuzemského právního prostředí lze konstatovat, že v roce 2013 se Rozhodčí 

soud u Hospodářské a Agrární komory zabýval aktuálně 2406 dosud nevyřešenými 

spory.
99

  

Hlavními výhodami rozhodčího řízení jsou zejména: neformálnost; jednoinstančnost; 

odbornost; nízkonákladovost; jednoduchost;  dispozičnost;  neveřejnost a možnost 

uznání a výkonu rozhodčích nálezů. Tato pozitiva nejsou právem garantována a jsou tak 

z hlediska každého jednotlivého Rozhodčí řízení relativní. 

Nízkonákladovost byla hlavně v minulosti vnímána jako jedna z  klíčových výhod 

rozhodčích řízení. V současnosti ji vnímáme velice relativně. Pokud jde o náklady 

rozhodčích řízení, nejsou v nynějším právním prostředí až tak rozdílné od nákladů 

v rámci řízení soudního. Pro srovnání si lze uvést jednoduchý příklad. Dojde-li k řízení 

zcela vnitrostátního charakteru, jehož předmětem bude 1.000.000,- Kč, pak náklady 

rozhodčího řízení dosáhnou výše 40.000,- Kč. Podání návrhu na zahájení občanského 

soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění stejné hodnoty, sebou nese 

v souladu se zákonem č.  549/1991 Sb., o soudních poplatcích poplatek  

ve výši 50.000,-Kč. Z tohoto plyne, že pro vnitrostátní spory se z hlediska nákladů jeví 

výhodnější rozhodčí řízení. V případě sporu s mezinárodním prvkem je finanční rozbor 

poplatků rozdílný. V mezinárodních sporech je mnohdy předmětem řízení peněžitá 

hodnota vyjádřená v cizí měně. Příkladem lze tedy uvést spor mezinárodního 

charakteru, jehož předmětem by byla částka ve výši 41.229 USD (částka, jež se dle 

kurzu devizového trhu České národní banky rovná cca. 1.000.000,- Kč).
100

 V takovémto 

případě by pak náklady rozhodčího řízení stouply na 181.311,-Kč, přičemž část tvoří 

tzv. paušál na správní náklady, který se u čistě vnitrostátních sporů neplatí. Na druhou 

stranu náklady soudního řízení by stále představovaly položku cca. 50.000,-Kč  

(při zachování devizového kurzu). Pro srovnání s jinou rozhodčí institucí, je možné 

uvést náklady na spor vedený před ICC. V takovém případě náklady dosáhnou 

minimálně 8.215 USD, což představuje cca. 199.255,-Kč.
101

  Náklady se mohou lišit 

                                                 
99

  Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky 

a Agrární komoře České republiky.  Statistika sporů 2000-2013. Soud.cz [online]. [cit. 2015-05-07]. 

Dostupné z: http://www.soud.cz/downloads/Statistika_sporu_web_20140416.pdf. 
100

  Kurzy devizového trhu. Česká národní banka. [online]. [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp. 
101

  On-line kalkulačka pro spory vedené RS při HK ČR a AK ČR. Dostupné z: 

http://www.soud.cz/sazebniky#vypocet; Cost calculator pro spory vedené ICC dostupná z: 
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vzhledem k tomu, zda jde o spor tuzemský či se bude jednat o spor s mezinárodním 

prvkem, který zpravidla nese větší finanční nároky. Mimo jiné i náklady ad hoc 

rozhodčího řízení a institucionálního řízení budou rozdílné. Jednotlivé stálé rozhodčí 

soudy přijaly vlastní pravidla a sazebníky, které určují náklady řízení.
102

 Za náklady 

rozhodčího řízení jsou v souladu s Řádem RS považovány poplatek za rozhodčí řízení, 

poplatek za přezkum, poplatek za zvláštní jmenování předsedy rozhodčího senátu, 

správní náklady rozhodčího soudu, zvláštní náklady vznikající rozhodčímu soudu  

a v neposlední řadě také vlastní výlohy stran.
103

 Vlastní výlohy stran jsou 

problematickou strukturou nákladu na rozhodčí řízení, jelikož jsou to „výdaje, které 

strany vynakládají na právní zástupce v souvislosti s ochranou svých zájmů,  

a to cestovní a ubytovací výlohy a honoráře těchto právních zástupců“
104

,  tzn. je to ta 

část nákladů na rozhodčí řízení, která je velice individuální a je závislá na finanční 

ochotě jednotlivých stran sporu. Poplatky na rozhodčí řízení jsou dány zejména 

hodnotou sporu a dále se liší dle instituce, jež rozhodčí řízení vede. Řád RS také  

v souladu s § 49 umožňuje projednat spor v urychleném řízení, tato možnost není ani  

s ohledem na řády jiných stálých rozhodčích soudů něčím výjimečným.
105

 Toto však 

sebou nese zvýšení nákladů prostřednictvím zaplacení zvláštního poplatku. Lze shrnout, 

že i když je nízkonákladovost pro arbitráž charakteristickým znakem, nelze ji vnímat 

absolutně a je mnohdy velice relativní.  

Rozhodčí řízení se také vyznačuje převážně jednoinstančností. Tato vlastnost má 

význam hlavně z hlediska rychlosti a nízkonákladovosti rozhodčího řízení. 

Dvojinstančnost však není zcela vyloučena. ZRozŘ ve svém § 27 přezkum rozhodčího 

nálezu na žádost některé ze stran připouští, a to jak po procesní stránce tak po věcné.  

Zároveň však stanoví, že tato možnost musí být stranami smluvena.  

Typickou se jeví nižší míra formálnosti. Neformálnost lze spatřovat ve více aspektech 

rozhodčího řízení. Charakter neformálnosti rozhodčího řízení vyplývá již z ustanovení 

ZRozŘ, tento sice stanovuje určité základní procesní pravidla, ale umožňuje stranám 

                                                                                                                                               
http://iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-ADR/Arbitration/Cost-and-payment/Cost-

calculator. 
102

 Jde-li rozhodčí řízení před RS při HK ČR a AK ČR, je tato problematika upravena řádem tohoto 

rozhodčího soudu v části čtvrté § 45 a násl. 
103

  Ust. § 45 odst. 1) Řádu RS. 
104

  Ust. § 45 odst. 7) Řádu RS.  
105

  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17.  
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dohodnout se na odlišném postupu, kterým bude řízení vedeno. V případě, že nedojde 

k této dohodě stran, ponechává zákon postup v řízení v dispozici rozhodce, kterému je 

stanovena povinnost „vést řízení bez zbytečných formalit a při poskytnutí stejné 

příležitosti k uplatnění práv všem stranám“.
106

 

Volba osoby rozhodce, popř. stálého rozhodčího soudu je pouze jeden ze způsobů 

projevu autonomie vůle stran v rámci rozhodčího řízení. Možnost zvolit si rozhodce 

bývá důvodem, který vede obchodní subjekty k tomu, řešit vzájemné spory 

prostřednictvím arbitráže.
107

 Tato svoboda jim dává možnost zvolit si takové rozhodce, 

jež jsou nositeli odborných znalostí v dané věci, a kteří budou ve vztahu k jejich sporu 

neutrální. Specializace rozhodce a stálých rozhodčích soudů je signifikantní vlastností, 

jež v rámci soudního řízení může často absentovat.  Specializace se projevuje nejen 

v odbornosti rozhodců, ale také v jednotlivých sekcích stálých rozhodčích soudů,  

popř. samotné rozhodčí soudy jsou zaměřeny pouze na spory konkrétní povahy. Díky 

tomuto lze rozlišovat rozhodčí soudy se specializovanou působností a s působností 

všeobecnou. Specializovaných rozhodčích soudů existuje či v minulosti existovalo hned 

několik. Typicky se jedná o rozhodčí soudy pro říční plavbu a námořní dopravu, které 

vytvářejí základnu pro řešení sporů souvisejících s přepravou zboží, se záchranou 

plavidel, s nájmem plavidel, s námořní dopravou, s havárií námořních plavidel ergo 

spory plynoucí z vnitrozemské a zahraniční plavby. Je možné tak využít 

specializovaných služeb Mezinárodního rozhodčího soudu při Zemské námořní 

hospodářské komoře sídlící v Gdyni či Námořní rozhodčí komise při Obchodní  

a průmyslové komoře Ruské federace situované v Moskvě. Tuzemským příkladem 

specializovaného soudu je Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze 

Kladno založený 1. ledna 1996, který omezuje svou působnost pouze na spory 

z takových transakcí a obchodů, které byly uzavřeny na Českomoravské komoditní 

burze Kladno, Obchodní burze Hradec Králové a na Plodinové Burze Brno a dále také 

na spory, jejichž předmětem jsou komodity, s kterými se na těchto burzách 

obchoduje.
108

 Mimo již konkrétně profilované rozhodčí soudy, je častějším jevem 

                                                 
106

  Ust. § 19 ZRozŘ.   
107

  BORN, G., op. cit. v pozn. 10.  Str. 1364. 
108

  Řád Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno a pravidla o nákladech 

rozhodčího a znaleckého řízení. Dostupný z: https://www.cmkbk.cz/wp-content/uploads/2011/10/Rad-

RS.pdf. 
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vyčlenění úseku stálého rozhodčího soudu pro konkrétní agendu. Příkladem si lze uvést 

situaci RS při HK a AK. Ten přijal zvláštní úpravu jednak pro úhradové spory  

ve zdravotnictví, která je věcně upravena v Řádu pro vnitrostátní úhradové spory  

ve zdravotnictví
109

, dále pak pro rozhodčí řízení on-line, které je zvláštní tím, že probíhá 

prostřednictvím internetu a specialita netkví v předmětu sporu, nýbrž ve způsobu vedení 

rozhodčího řízení. Jeho právní úpravu nalezneme ve Zvláštním dodatku Řádu pro 

rozhodčí řízení on-line.
110

 Zvláštní přístup RS při HK a AK spadá také na doménové 

spory.
111

 Podobné specializované režimy jsou vytvořeny například u AAA či  

u Arbitrážního institutu při Stockholmské obchodní komoře.
112

 AAA je z důvodu 

specializace rozdělena na 5 divizí (Commercial; Construction, Real Estate  

& Environmental; International; Labor, Employment & Elections; Government  

& Consumer), které poskytují odlišný přístup vzhledem k materii, kterou mají 

v působnosti.
113

 

Neutralita se stává v oblasti mezinárodního rozhodčího řízení podstatným pozitivem. 

Běžnou se jeví situace, kdy si strany sporu zvolí takový rozhodčí soud, který nemá 

vazbu na stát, jehož se dotýká státní příslušnost, popřípadě domicil stran. Díky tomuto 

nedochází k možnému zvýhodnění jedné ze zúčastněných stran.  

Zásadu neveřejnosti v  tuzemské právní úpravě nalezneme v § 19 odst. 3) ZRozŘ. Ten 

stanoví, že řízení je vždy neveřejné. Z tohoto důvodu lze spor řešený prostřednictvím 

rozhodčího řízení ve srovnání se soudním řízením snadněji utajit.
114

 Celý konflikt je tak 

udržován v jisté formě soukromí a důvěrné atmosféře.
115

 Zejména v podnikatelských 

kruzích, kde dobré jméno hraje důležitou roli, je toto velice vítáno. Sekundárně 
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  Řád pro vnitrostátní úhradové spory ve zdravotnictví. Dostupný z: http://www.soud.cz/rady/rad-pro-

vnitrostatni-uhradove-spory-ve-zdravotnictvi-2011. 
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  Řád pro rozhodčí řízení on-line Dostupný z: http://www.soud.cz/rady/zvlastni-dodatek-radu-pro-

rozhodci-rizeni-on-line-2007. 
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  Spory o doménová jména: .cz, .eu, .com, .net, .org, .biz, .info, a jiné.  
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  DOBIÁŠ, P. Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 167 s. ISBN 978-80-7380-415-2. 
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  GUSY, M. F., J. M. HOSKING a F. T. SCHWARZ. A guide to the ICDR international arbitration 

rules. vyd. 1. New York: Oxford University Press, 2011, xxxviii, 399 s. ISBN 978-0-19-959684-3. 
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 ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. 
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 BORN, G., op. cit. v pozn. 10.  Str. 189. 
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neveřejnost přispívá k ochraně obchodních tajemství a jiných informací, jež strany 

sporu považují za příliš citlivé. V souladu s § 19 ZRozŘ si strany mohou postup v řízení 

dohodnout a umožnit i přítomnost osob odlišných od stran sporu.
116

  

Předpoklady uznání a výkonu rozhodčího nálezu jsou důležitou výhodou rozhodčího 

řízení. Pravidla pro uznání a výkon rozhodčího nálezu jsou dány zejména Newyorskou 

úmluvou o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1959, která má 

v současnosti 155 signatářů.
117

 V souladu s čl. 3 NYÚ jsou všichni tito signatáři povinni 

uznat rozhodčí nález a povolit jeho výkon. I přesto, že NYÚ stanovuje určité podmínky 

pro uznání a výkon či dává možnost odepření uznání a výkonu, fakt, že NYÚ má k datu 

11. 5. 2015 155 signatářů, vede k vysoké míře právní jistoty sporných stran.  

Samozřejmostí je, že rozhodčí řízení se vyznačuje i řadou negativ. Těmi jsou například: 

rozdílnost právních úprav; nemožnost nařízení předběžného opatření; absence 

donucovací pravomoci; absence odbornosti; relativizace.  

Ač je specializace a odbornost rozhodců jednou z mnoha předností rozhodčího řízení, 

jedná se o vlastnost relativní. Jde-li o ustanovení rozhodců, jsou strany při svém 

rozhodování svobodné, což může sice vést k výběru vysoce odborně způsobilé třetí 

strany, ale také k situaci zcela opačné. Dojde tak ke zvolení nezkušeného, nepozorného, 

nedbalého a nekompetentního tribunálu, který vyprodukuje zcela nahodilý  

a bezmyšlenkovitý výsledek.
118

 

Negativně je vnímána i absence donucovací pravomoci. Jak je zmíněno výše, 

rozhodce nedisponuje pravomocemi, které vedou k vynucení svědecké výpovědi,  

popř. k povinnosti poskytnout důkazy. Celé rozhodčí řízení je založeno na principu 

dobrovolnosti. Strany ve svém vlastním zájmu poskytují důkazy, které mluví v jejich 

prospěch a zajišťují svědecké výpovědi, které posilují jejich pozici. Rozhodce může 

jisté výpovědi svědků a znalců vyžadovat, poskytnuta mu však musí byt zcela 

dobrovolně. Princip dobrovolnosti tak má v jisté míře významný negativní vliv, který 

může vést i k nespravedlivým rozhodnutím.  Východisko může přinést národní právní 
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 Umožněno také Řádem RS viz. § 28 Řádu RS. 
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27 

 

úprava a to prostřednictvím procesních institutů, kterými se lze obrátit na soud, jež 

disponuje potřebnými pravomocemi. Česká právní úprava našla řešení prostřednictvím 

dožádání soudu. Potřebné procesní úkony jsou tak na základě institutu dožádání učiněny 

soudem.  

Podstatným negativem je také nemožnost nařízení předběžného opatření samotným 

rozhodcem. Tato problematika byla již podrobně rozebrána v předchozí části této 

kapitoly.  

Jednotlivé státy upravují institut rozhodčího řízení diferencovaně. Právní úpravu 

nalezneme většinou v samostatných zákonech, jejichž obsah ovlivňuje zejména 

doktrinální přístup k rozhodčímu řízení v dané zemi, popřípadě její kulturní a historický 

vývoj, právní systém a právní zvyklosti. Díky tomuto se i zde můžeme setkat s jevem 

označovaným odbornou veřejností jako forum shopping. Podstata forum shoppingu je, 

že strana vybírá pro řešení sporu takovou jurisdikci, která bude z hlediska výsledku 

řízení pro ni nejvhodnější a nejpříznivější. Obecně vidíme tento jev spíše v oblasti 

soudního řízení, ale i v rámci rozhodčího řízení jej nelze úplně vyloučit. Jedna z příčin 

forum shoppingu vidíme ve stanovení arbitrability sporu v jednotlivých jurisdikcích. 

Existují spory, jež například v ČR mohou být předmětem rozhodčí smlouvy, zatímco 

jinde je zákon jako nearbitrabilní vylučuje. Konkrétně lze uvést rozdíl ve vztahu 

k nemovitostem, kdy spory týkající se vzniku, změny nebo ukončení vlastnického práva 

nebo jiného věcného práva k nemovitostem nemohou být ve Slovenské republice  

dle § 1 odst. 3) zákona o rozhodcovskom konaní
119

 předmětem rozhodčího řízení, 

zatímco v ČR takovéto omezení arbitrability neexistuje.
120

  V souladu s § 117 ZMPS 

však posuzujeme přípustnost rozhodčí smlouvy podle práva českého. Forum shopping 

nemusí být založen pouze na účelném výběru určitého fóra jednou stranou, nýbrž také 

zvolením si určitého rozhodčího soudu prostřednictvím bilaterální dohody.  

Forum shopping v oblasti rozhodčího řízení je tak přirozenou součástí negociace 

podmínek rozhodčí smlouvy. Důvodů pro forum shopping i v oblasti arbitráže existuje 

mnoho. Mezi základní patří sazba daného rozhodčího soudu, jeho reputace či zajištěná 

                                                 
119  Zákon č. 244/2002 Z. z.,o rozhodcovskom konaní. Dostupný z: 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-244; Dále také: BĚLOHLÁVEK, A., op. cit.  

pozn. 84. Str. 1521. 
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   K tomu např. Dobiáš P. a Dobiáš P.: Arbitrabilita sporů týkajících se nemovitostí podle platné 

právní úpravy ČR, Právník č. 8/2005, s. 925-931. 
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míra odborností. V neposlední řadě je to také právní úprava institutu rozhodčího řízení 

v místě sídla rozhodčího soudu, jelikož ta určuje, jakým způsobem dojde k zajištění 

důkazu, jaké náležitosti jsou kladeny na osoby rozhodců, jaká je míra utajení sporu 

apod. Rozdílnost právních úprav je citelná a to i přes to, že v oblasti mezinárodní 

arbitráže existuje hned několik mezinárodních úmluv, jež mají vytyčen jako jeden  

z hlavních cílů sjednocení podmínek arbitráže. Interpretace těchto úmluv v jednotlivých 

zemích však není v legislativě signatářů zcela totožná. 
121
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2 Právní rámec mezinárodní obchodní arbitráže 

Většina národních právních úprav je pozitivně nakloněna možnosti stran zvolit si jako 

formu řešení vzájemného sporu právě arbitráž.
122

 Souhrnně se pro tyto vžilo označení 

pro-arbitrážní jurisdikce, které tak poskytují široké právní záruky a mechanismy, jež 

umožňuje realizaci rozhodčího řízení a vynucení rozhodčích nálezů. Vedle národních 

úprav existuje řada více či méně významných mnohostranných mezinárodních úmluv, 

které spolu s bilaterálními mezistátními dohodami vytvářejí právní rámec mezinárodní 

obchodní arbitráže.  

2.1 Vnitrostátní prameny právní úpravy 

Konání rozhodčího řízení není myslitelné bez existence národní právní úpravy, která 

jednak umožňuje delegaci rozhodovací pravomoci na třetí nezávislou stranu a současně 

dává stranám možnost zvolit si tento prostředek pro řešení jejich konfliktu. Národní 

úpravy státu podstatně ovlivňují prostřednictvím norem mezinárodního práva 

soukromého podobu mezinárodní obchodní arbitráže, jelikož právní úprava mezinárodní 

obchodní arbitráže se právě od úpravy mezinárodního práva soukromého odvozuje.
123

 

Státy se vesměs vyznačují odlišnou úpravou rozhodčího řízení, přičemž se tak 

setkáváme s různými charakteristickými přístupy. Úprava může být vtělena do civilních 

procesních kodexů jednotlivých států, či může být vyčleněna do samostatného zákona. 

Born zastává názor, že zatímco separátní zákon charakterizuje spíše jurisdikce Common 

law, vtělení úpravy do procesního kodexu je viděno převážně v kontinentálním právním 

prostředí.
124

 Dle názoru Bělohlávka je obvyklejší právní úprava separátní
125

, což díky 

vytvoření Vzorového zákona připouští i Born.  Pokud jde o mezinárodní rozhodčí 

řízení, je nutné si uvědomit, že vždy dochází k dotčení minimálně dvou rozdílných 

jurisdikcí. Aby došlo k relativně levnému, rychlému a neveřejnému vyřešení sporu, jež 

nebude mít přílišný negativní vliv na mezinárodní obchod, je nutné, aby i právní úpravy 

jednotlivých státu neobsahovaly takové odlišnosti, jež by byly vzájemně zcela 

vylučující a vedly by k opačnému efektu. Existuje tak snaha sbližování právních úprav.   
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Tyto samostatné zákony o rozhodčím řízení jsou pak označovány doktrínou jako 

součásti tzv. lex arbitri.
126

 Otázce, co je předmětem lex arbitri, je nutné věnovat 

vysokou pozornost. Legální definice absentuje, a proto hledáme vymezení v judikatuře 

a doktríně. Obecně lze lex arbitri definovat jako právo státu, na jehož území se rozhodčí 

řízení koná.
127

 

2.1.1 Vzorový zákon UNCITRAL 

UNCITRAL v roce 1985 přijala Vzorový zákon, který funguje jako vodítko pro 

jednotlivé státy. Aktuálně se Vzorový zákon užívá v revidovaném znění z roku 2006. 

Prostřednictvím Vzorového zákona se UNCITRAL snaží přispět k reformě  

a modernizaci vnitrostátních právních úprav, jelikož při jeho tvorbě byly brány do 

úvahy zejména i odlišnosti, kterými se mezinárodní obchodní arbitráž vyznačuje. 

Vzorový zákon je výsledkem konsenzu státu na stěžejních aspektech mezinárodní 

arbitráže.
128

 Rezoluce, kterými byl přijat Vzorový zákon
129

 a jeho revize
130

, apelují 

zejména na to, že Vzorový zákon zavádí takový model rozhodčího řízení, který může být 

přijat různými právními, sociálními a ekonomickými systémy, což přispívá 

k harmonickému rozvoji mezinárodních ekonomických vztahů. Mimo jiné také odkazují 

na NYÚ a Rozhodčí pravidla UNCITRAL, které ve spojení s Vzorovým zákonem mají 

vytvořit jednotný právní rámec pro spravedlivé a efektivní řešení sporu 

v mezinárodních obchodních vztazích.  

Vzorový zákon upravuje mezinárodní rozhodčí řízení od jeho počátku až do samotného 

konce. Je napsán srozumitelně a jednoduše a je založen na zpracování právní úpravy do 

separátního zákona. Je aplikovatelný v jakémkoliv právním prostředí. Díky tomuto 

založilo mnoho států svou právní úpravu právě na modelu Vzorového zákona jako 

například Belgické království při revizi právní úpravy v roce 2013.  
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2.1.2 Tuzemská právní úprava 

V ČR rozhodčí řízení, popř. mezinárodní obchodní arbitráž upravují samostatné zákony, 

a to sice zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů a dále 

pak od roku 2012 zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, který 

nahrazuje právní stav obsažený v zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém a procesním.  Do ZMPS přešla úprava určitých otázek týkajících se 

rozhodčího řízení. Důvod vidíme ve snaze centralizovat právní úpravu poměrů  

s mezinárodním prvkem do jednoho předpisu. Relevantními ustanoveními ZMPS, jež 

jsou koncentrovány v jeho části sedmé, došlo k převážnému převzetí právní úpravy do 

té doby obsažené v ZRozŘ. Díky celkové rekodifikaci soukromého práva dostálo  

i mezinárodní právo soukromé určitých změn, aby odpovídalo dosavadnímu vývoji  

a bylo slučitelné s právní úpravou EU.
131

 Přípustnost rozhodčí smlouvy se nadále 

posuzuje podle českého právního řádu. Novinkou je, že dle § 117 ZMPS se ostatní 

náležitosti rozhodčí smlouvy budou posužovat podle právního řádu státu, kde má být 

rozhodčí nález vydán.  

Právní úprava obsažená v ZRozŘ, není zcela totožná s Vzorovým zákonem, ale lze 

vidět jeho silný vliv. Mimo jiné implementuje a je v souladu se všemi mezinárodními 

smlouvami, kterými je ČR vázána. ZRozŘ vytváří takové podmínky pro existenci  

a realizaci rozhodčího řízení, díky kterým lze právní úprav ČR charakterizovat jako  

pro-arbitrážní. ČR nepřijala zvláštní úpravu mezinárodního rozhodčího řízení a naopak 

zavádí jednotný režim. ZRozŘ obsahuje § 49 paragrafů a je rozdělen na deset částí. 

Primárně vymezuje, co je rozhodčí smlouva, její náležitosti a stanoví též arbitrabilitu 

sporu. Svým obsahem reflektuje celé rozhodčí řízení od uzavření rozhodčí smlouvy  

a jejich obligatorních náležitostí, přes osobu rozhodce, jeho určení, jmenování  

a vyloučení, k zahájení rozhodčího řízení, jeho průběhu, k vydání rozhodčího nálezu či 

jeho zrušení. Po dlouhou dobu byla ZRozŘ vytýkána nedostatečná ochrana slabší strany 

(spotřebitele), tomuto se pokusil učinit za dost zákon č. 19/2012 Sb., kterým se mění 

ZRozŘ. V aktuálním znění reguluje prostřednictvím speciálních ustanovení rozhodčí 

řízení ve sporech ze spotřebitelských smluv a poskytuje slabší straně ochranu. Dle 
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názoru Gaňa je nutné vidět příčiny potřeby zvláštní regulace hlavně v tom, že otázka, 

zda si vůbec slabší strana uvědomuje, čeho se prostřednictvím rozhodčí smlouvy vzdává 

a jak široký to představuje zásah do jejich práv, je víceméně diskutabilní a plné 

uvědomění důsledků takového úkonu mnohdy chybí.
132

 Vzhledem k tomuto byl zákon 

vytvořen v souladu s principem široké informovanosti spotřebitele. Vznikly tak zvláštní 

požadavky na formu a obsah rozhodčí smlouvy vyjádřené v § 3 odst. 3) a 4) ZRozŘ či 

zvláštní požadavky na odbornost rozhodců určených rozhodčí doložkou  

§ 4 odst. 4) ZRozŘ.  

2.2 Mezinárodní prameny právní úpravy 

Ve vztahu k mezinárodní obchodní arbitráži nelze popřít význam a důležitost 

mezinárodních úmluv, smluv, protokolů či statutu. Ty jsou v mezinárodním kontextu 

obecně podstatným pramenem práv a povinností plynoucí zejména státům. 

Prostřednictvím nich dochází k určité harmonizaci vnitrostátních úprav a vytvoření 

právního rámce, které poskytuje rozhodčímu řízení právní záruky.  

Za nejstarší relevantní právní počin považujeme úmluvu The Treaty Concerning the 

Union of South American States in Respect of Procedural Law z roku 1889 podepsanou 

v Montevideu. Ta se vyznačuje pouze regionálním charakterem, jelikož byla omezena 

pouze na oblast Latinské Ameriky, přičemž k její ratifikaci došlo v Argentině, Bolívii, 

Peru, Kolumbii, Paraguayi a Uruguayi.
133

 Celosvětovým dosahem se vyznačuje až 

Ženevský protokol z roku 1923 a Ženevská úmluva z roku 1927. Doposud 

nejvýznamnější mezinárodní úmluvou je díky počtu svých signatářů bezpochyby NYÚ 

z roku 1958. Dále v roce 1975 došlo k přijetí Meziamerické úmluvy o mezinárodní 

obchodní arbitráži (Inter-American Convention on International Commercial 

Arbitration), které se díky místu svého uzavření přezdívá Panamská úmluva.
134

 Jako 

neméně důležitý pramen práva mezinárodního charakteru jsou vnímána i Rozhodčí 
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pravidla UNCITRAL přijatá v toce 1976, která byla dále revidována v roce 2010.  

Na regionální evropské úrovni byla podepsána roku 1961 Evropská úmluva  

o mezinárodní obchodní arbitráži.  Washingtonská úmluva, jež vstoupila v platnost roku 

1966, dává právní základ mezinárodní obchodní arbitráži také v oblasti investic. 

V neposlední řadě je nutné si uvědomit, že mezinárodní právní rámec určují také 

bilaterální dohody o právní pomoci.  

2.2.1 Ženevský protokol a Ženevská úmluva  

Ženevský protokol a Ženevská úmluva utvářely institut mezinárodní obchodní arbitráže 

na počátku 20. stol.
135

 Ač byl Ženevský protokol poměrně obsahově krátký, byla jeho 

důležitost značná. V několika článcích zejména stanoví presumpci platnosti rozhodčí 

smlouvy či povinnost národních soudů odkázat strany sporu na rozhodčí řízení, byla-li 

uzavřena rozhodčí smlouva a odmítnout tak jednání ve věci. Sekundárně také povinnost 

smluvních států uznat rozhodčí smlouvy uzavřené mezi stranami podléhající jurisdikcím 

odlišných smluvních států za stejných podmínek jako rozhodčí smlouvy uzavřené 

dvěma subjekty téhož státu. Stanovuje také základní meze arbitrability, která spočívala 

jednak v obchodní povaze sporu, ale také v jakékoliv jiné záležitosti, jež lze vyřešit 

prostřednictvím rozhodčího řízení. Ženevský protokol dal tak stěžejní atributy institutu 

rozhodčího řízení, které byly v následných letech dále rozpracovány a právě v tomto 

spatřujeme jeho největší přínos.
136

  

Roku 1927 byl Ženevský protokol rozšířen Ženevskou úmluvou. Jak již v názvu 

Ženevské úmluvy lze vidět, zabývala se uznáním a výkonem rozhodčích nálezů a to 

takových, které byly výsledkem rozhodčích řízení, na něž se vztahuje Ženevský 

protokol. Zavazovala k uznání jejich závaznosti a vykonatelnosti podle procesních 

pravidel, o které se rozhodčí nález opírá.  

2.2.2 Newyorská úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 

Jako jednu z klíčových úmluv v oblasti mezinárodní arbitráže lze považovat právě 

NYÚ. Úmluva je zacílena na to, aby nedocházelo k diskriminaci cizích rozhodčích 
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nálezů. Napomáhá k právní jistotě stran, jelikož dává záruky toho, že cizí rozhodčí 

nálezy jsou v dané signatářské zemi uznány a jsou vykonatelné za stejných podmínek 

jako tamní rozhodčí nálezy. Druhotně se NYÚ zaměřuje na uznání samotné rozhodčí 

smlouvy a povinnost státního soudu odkázat strany na rozhodčí řízení a to k žádosti 

jedné z nich, byla-li rozhodčí smlouva uzavřena. Tento cíl je patrný zejména z dikce  

čl. 2 NYÚ. Úmluva nahradila mezi svými smluvními státy Ženevský protokol  

a Ženevskou úmluvu. Pokrok vidíme hlavně v tom, že NYÚ  primárně nerozlišuje mezi 

cizími rozhodčími nálezy smluvních a nesmluvních států. Ustanovení NYÚ budou dále 

rozebrány v kapitole zaměřující se na uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů. 

Česká republika učinila vůči NYÚ výhradu dle čl. I odst. 3) této úmluvy, která v praxi 

znamená, že cizí rozhodčí nálezy vydané na území nesmluvních států se na našem 

území uznávají pouze za podmínky reciprocity tj. vzájemnosti.  

2.2.3 Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži  

EÚ vstoupila v platnost pro Československou socialistickou republiku dne  

11. února 1964, jako stěžejní cíl si vytyčuje podporu a rozvoj evropského obchodu  

a odstraňování těžkostí, které zabraňují organizaci mezinárodní obchodní arbitráže.
137

 

Úmluva obsahuje deset článků a její ustanovení se aplikují jak na rozhodčí řízení 

institucionální, tak na rozhodčí řízení ad hoc. Evropská úmluva se nevztahuje na 

všechna rozhodčí řízení. V souladu čl. I se Evropská úmluva vztahuje na rozhodčí 

řízení, jehož předmětem je spor mezi fyzickými a právnickými osobami, který má 

mezinárodní a obchodní charakter, přičemž strany sporu musí mít své sídlo či obvyklý 

pobyt v různých smluvních státech.
138

 Evropská úmluva se zabývá zejména možností 

cizince být rozhodcem, jmenováním rozhodců a jeho selháním, námitkou nepříslušnosti 

soudu či řeší otázku použitelného práva ve srovnání s NYÚ. Přináší tak mnohem širší 

spolupráci na poli mezinárodní obchodní arbitráže. Ve svém čl. 10 stanoví, že jejím 

obsahem není dotčeno použití mnohostranných a dvoustranných dohod týkajících se 

arbitráže.   
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2.2.4 Washingtonská úmluva 

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj předložila svým členům v roce 1965 

Washingtonskou úmluvu o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států, 

jejíž ambicí byla podpora mezinárodních investic a to tím, že státy a investoři mohou 

mít důvěru ve fungující proces řešení sporů. V platnost vstoupila v roce 1966 poté, kdy 

byla ratifikována dvaceti státy. Tato úmluva se díky svým 159 signatářům
139

 řadí mezi 

multilaterální dohody s velkou úspešností. Hlavní přínos v oblasti mezinárodní arbitráže 

vidíme v založení ICSID, jehož působnost nalezneme v kapitole II Washingtonské 

úmluvy a dále pak v zakotvení arbitráže jako způsob řešení investičních sporů. 

Důležitost této úmluvy vyplývá také z důvodové zprávy, jež byla 

předložena  Federálnímu shromáždění ČSFR k vyslovení souhlasu s Washingtonskou 

úmluvou. Obsahuje vyjádření očekávání nárůstu zahraničních investic v ČSFR. 

Washingtonská úmluva má vytvářet předpoklady pro to, aby se prvotně sporům  

z investic dalo předcházet a sekundárně, aby se vytvořil prostor pro rozhodčí řízení, 

popř. smírčí řešení sporu.
140

 

ICSID je institucí, která je specializovaná na řešení sporů, u nichž musí být kumulativně 

splněny tyto podmínky: (i) spor vznikl mezi členským státem a fyzickými či 

právnickými osobami jiného členského státu; (ii) jde o spor plynoucí z přímých 

zahraničních investic; (iii) strany sporu souhlasily o podřízení jejich sporu ICSID. 

Washingtonská úmluva stanovuje procesní postup při řešení takto vymezených sporu. 

ICSID však navíc nabízí vedení rozhodčího řízení podle Rozhodčích pravidel 

UNCITRAL či ad hoc rozhodčí řízení.
141

 

                                                 
139

  Aktuální přehled smluvních států úmluvy: ICSID Convention. Database of ICSID Member States 

[online]. [cit. 2015-05-27]. Dostupné z: 

https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Pages/Database-of-Member-

States.aspx?tab=AtoE&rdo=CSO.  
140

  Důvodová zpráva pro Federální shromáždění ČSFR. [online]. [cit. 2015-05-27]. Dostupné  

z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0820_01.htm.  
141

  Process Overview. International centre for settlement of investment disputes [online]. [cit. 2015-05-

17]. Dostupné z: https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/process/Pages/Overview.aspx  



36 

 

2.2.5  Rozhodčí pravidla UNCITRAL 

Počátek vzniku Pravidel UNCITRAL datujeme do roku 1973, kdy UNCITRAL navrhl 

připravit vzorová rozhodčí pravidla, výsledek je viděn již roku 1976.
142

 V prosinci roku 

1976 byla Valným shromážděním OSN přijata rezoluce 31/98, prostřednictvím níž 

došlo k přijetí Pravidel UNCITRAL. Rok 2010 a 2013 přinesl jejich rozsáhlou revizi  

a v současnosti odpovídají aktuální situaci na poli mezinárodní obchodní arbitráže. 

Pravidla UNCITRAL omezují svou aplikaci na Ad hoc rozhodčí řízení.
143

 I přes to lze 

vidět určitou spojitost se stálými rozhodčími institucemi. Primárně je to podobnost  

ve struktuře Pravidel UNCITRAL s řády stálých rozhodčích soudů, jelikož podávají 

komplexní úpravu procesu v téměř všech částech řízení. K tomuto přispívá také fakt,  

že se stálé rozhodčí soudy nechávají při tvorbě svých řádů Pravidly UNCITRAL 

inspirovat.
144

 Tento jev je v podstatě také samotnou ambicí Pravidel UNCITRAL,  

ty byly vyjádřeny UNCITRALem v Doporučení napomáhající rozhodčím institucím  

a dalším zainteresovaným subjektům, pokud jde o rozhodčí řízení podle arbitrážních 

Pravidel UNCITRAL
145

 vydané v březnu roku 2013. Pravidla UNCITRAL jsou 

formulována tak, aby mohla být používána v rozhodčích řízeních po celém světě,  

a proto nespočívají na základech konkrétního právního systému
146

, nýbrž jsou 

výsledkem kompromisu. V současnosti Pravidla UNCITRAL obsahují základní úpravu 

organizace ad hoc rozhodčího řízení např.: zahájení řízení, východiska při nesplnění 

povinnosti stran jmenovat rozhodce, úpravu o počtu rozhodců, jejich odmítnutí, jejich 

nahrazení a vyloučení jejich odpovědnosti, úpravu ústavního jednání, místa a jazyka 

rozhodčího řízení, úpravu předběžných opatření a ustanovení o rozhodném právu, a také 

úpravu ukončení rozhodčího řízení tj. formu a účinky rozhodčího nálezu. Komplexnost 

úpravy lze vidět mimo jiné v tom, že pravidla obsahují ustanovení o nákladech řízení  
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a odměně rozhodců. Chybí úprava uznání a výkonu rozhodčích nálezů, jelikož v době 

vzniku Pravidel UNCITRAL existovala NYÚ, která tuto problematiku v mezinárodní 

oblasti zcela vyčerpává.  

2.2.6 Smlouvy o právní pomoci  

Významným pramenem ovlivňujícím rozhodčí řízení jsou také bilaterální smlouvy  

o právní pomoci a smlouvy poskytující ochranu investorům na území druhého státu. 

Hlavním účelem těchto smluv je obecně zajištění kooperace soudních institucí 

signatářských států a také jejich koordinace. V oblasti rozhodčího řízení je význam 

těchto smluv minimalizován, díky rozšířenosti smluv mnohostranných, které pokrývají 

téměř veškeré aspekty průběhu rozhodčích řízení. Některé dvoustranné smlouvy  

o právní pomoci dokonce na NYÚ odkazují. V praxi ČR nalezneme dvoustranné 

smlouvy o právní pomoci, které obsahují jednak závazek uznat a vykonat rozhodčí 

nález vydaný spolusignatářem smlouvy, ale také i důvody, jež vedou k odepření uznání 

a výkonu rozhodčího nálezu.
147

 V současnosti jsou téměř všechny státy, s nimiž ČR 

uzavřela smlouvu o právní pomoci, které zároveň obsahují závazek vztahující se 

k rozhodčímu řízení, signatáři NYÚ, přičemž jedinou výjimku tvoří Jemen. 

Vzájemného vztahu NYÚ a smluv o právní pomoci se dotýká čl. 7 NYÚ, který mimo 

jiné stanoví: „Ustanovení této Úmluvy se nedotýkají platnosti mnohostranných nebo 

dvoustranných dohod uzavřených Smluvními státy o uznání a výkon rozhodčích 

nálezů,….“ Nutné se tak jeví užití základních hierarchických pravidel právní teorie, 

jako jsou Lex specialis derogat generali či Lex posterior derogat priori, přičemž řešení 

této otázky závisí na okolnostech konkrétního případu a argumentaci stran.
148

 

2.3 Řády stálých rozhodčích soudů 

2.3.1 Obecné vymezení obsahu a povahy řádů 

Stálé rozhodčí soudy přijímají vlastní procesní pravidla rozhodčího řízení. Je nutné si 

uvědomit, jak široká je autonomie vůle v oblasti rozhodčího řízení a co vše si strany 

sporu mohou odlišně ujednat. Celý takto vymezený záběr pak může být obsažen v řádu 
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určitého rozhodčího soudu. Stálé rozhodčí instituce ve svých řádech upravují téměř vše 

od doporučené podoby rozhodčí smlouvy, přes zahájení řízení, až k jeho ukončení. 

Řády mimo jiné implementují kogentní ustanovení právních předpisů státu, podle něhož 

vznikly. Jak však akcentuje Rozehnalová, řády mají povahu „nestátního prostředku 

úpravy a závaznost těchto pravidel je nepřímo odvozena od zákonů konkrétního 

státu.“
149

 Od řádů rozhodčích soudů je možné odchýlení v mezích, v nichž to samy 

umožňují.
150,151

 V posledních několika letech mnoho stálých mezinárodních institucí 

svá pravidla novelizovaly, popř. přijaly zcela nové rozhodčí řády. Zcela nový RŘ RS 

nabyl účinnosti před třemi lety stejně jako arbitrážní pravidla ICC i VIAC přijal nová 

pravidla s účinností od 1. července 2013.
152

 Dobiáš vidí hlavní příčinu těchto tendencí 

v posílení konkurenceschopnosti rozhodčích soudu ve vztahu k ADR a také jiným 

stálým rozhodčím soudům či ve snaze o větší efektivnost a hospodárnost řízení.
153

 

Posledním počinem v této oblasti byl Rozhodčí řád LCIA, který podrobněji rozebereme 

v následující podkapitole. 

Nově revidované řády se ve většině případů zaměřily na urychlení rozhodčího řízení,  

a proto došlo ke zkrácení procesních lhůt a hlavně k zavedení zrychlených řízení. VIAC 

zavádí zrychlené řízení ve svém čl. 45.
154

 Toto řízení vede jeden rozhodce, pokud se 

strany nedohodly jinak. Dále konkrétně stanoví, že každá strana sporu může podat 

pouze dvě písemná vyjádření a to včetně žaloby a žalobní odpovědi. Podání musí 

obsahovat veškerá skutková tvrzení a společně s nimi se předkládají i veškeré písemné 

důkazy. Také ústní jednání se uskutečňuje pouze jedno, je-li třeba.
155

  

Další novinku vidíme v zavedení institutu pohotovostního rozhodce (emergency 

arbitrator), jež byl poprvé zaveden ve zvláštních pravidlech ICC již v roce 1990.
156
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Praxe posledních několika let ukazuje široké rozšíření tohoto institutu do rozhodčích 

řádů stálých rozhodčích soudů. Obecně lze říci, že hlavní úkol pohotovostního arbitra je 

vydat dočasný nález či příkaz, kterým zabraňuje určitému jednání stran, jež by mohlo 

vést ke zničení důkazů či zabránění pozdějšího výkonu rozhodnutí. V rozhodčích 

pravidlech ICC nalezneme právní úpravu pohotovostního rozhodce v čl. 29. Toto 

ustanovení také stanoví podmínky, které musí být ve sporu splněny, aby mohlo dojít ke 

jmenování pohotovostního arbitra. Tyto podmínky jsou jednotlivými rozhodčími soudy 

stanoveny odlišně. 

Jiný vítaný pokrok, který se v nových zněních řádu projevuje a napomáhá vyšší 

hospodárnosti, tkví ve spojení souvisejících věcí. Řády konsolidaci ve svých 

ustanoveních umožňují za splnění v nich stanovených podmínek, jež se mohou lišit. 

Rozhodčí pravidla ICC konsolidaci řízení upravují v čl. 10. Umožnují ji na základě 

žádosti stran a za podmínek, že strany se spojením souhlasily a žaloby mají základ  

ve stejné rozhodčí smlouvě.
157

 Rozhodčí řízení se pak spojuje v řízení, které započalo 

dříve. Podobné pravidlo obsahuje i Rozhodčí řád VIAC, ale stanovuje povinnost splnění 

odlišných podmínek. Z čl. 15 vyplývá, že spojení řízení umožní předsednictvo, pokud 

strany se spojením souhlasí, byl navržen stejný rozhodce a shoduje se místo řízení 

v rozhodčích smlouvách, o něž se opírají uplatňované nároky.  

2.3.2 Rozhodčí řád Mezinárodního rozhodčího soudu v Londýně 

Rozhodčí řád LCIA je v současné době jednou z novinek na poli rozhodčího řízení. 

Jeho aktuální znění vstoupilo v účinnost dne 1. 10. 2014 a měl by tak plně odpovídat 

novým trendům v oblasti mezinárodní obchodní arbitráže a všechny výše zmíněné 

fenomény současné praxe do sebe implementovat. Jeho strukturu tvoří preambule  

a 32 článků, v nichž upravuje průběh rozhodčího řízení od samého počátku až do konce. 

Přináší několik novinek, o nichž je nutné se zmínit. Ta první je zřejmá již z dikce 

preambule. Rozhodčí řád LCIA se snaží předejít situaci, kdy si strany nejasně zvolily 

rozhodčí soud. 

                                                 
157

 Podmínka základu stejné rozhodčí smlouvy není absolutní. Pravidla ICC umožňují spojení i v případě, 

že žaloby byly podány na základě více rozhodčích smluv. Zároveň při naplnění podmínek, že strany 

sporu jsou totožné, spor vznikl na základě stejného právního poměru mezi stranami a soud považuje 

spory za slučitelné.  
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 Nové znění preambule dává východisko, pokud dojde k nejasným či neúplným 

formulacím při výběru rozhodčího soudu. Přesně vymezuje, které z nich určují jako 

rozhodčí soud právě LCIA. Zvolí-li tak strany pro řešení svého sporu Rozhodčí řád 

LCIA nebo LCIA, Mezinárodní rozhodčí soud v Londýně, nebo Rozhodčí soud 

v Londýně nebo Londýnský soud“ jedná se o řízení podle Rozhodčího řádu LCIA.
158

 

Generální ředitelka LCIA Jacomijn van Haersolte-van Hof v rozhovoru  

ze dne 9. 10. 2014
159

 vyjádřila názor, že osobně vidí vítanou změnu hlavně v zavedení 

výše zmíněného prozatímního rozhodce. Tento institut upravuje řád v čl. 9B, přičemž 

tento vydává prozatímní opatření ve formě odůvodněného příkazu či nálezu do 14 dnů 

od svého ustavení. Ještě však předchází tří denní lhůta v níž LCIA ustanoví 

prozatímního rozhodce. Díky těmto poměrně krátkým lhůtám dochází k podstatnému 

urychlení rozhodčího řízení. Je však nutné upozornit na negativní stránku tohoto 

institutu. Ta dle Dobiáše tkví v omezenosti pověření k vydání prozatímního  

opatření ve lhůtě 14 dnů.
160

 

Další změnu přináší čl. 5 RŘ LCIA, který ukládá rozhodcům povinnost rozhodce 

písemně deklarovat jednak nevědomost jakýchkoli okolností, jež by mohly mít vliv na 

jeho nestrannost či nezávislost a dále jeho připravenost, ochotu a časovou možnost 

věnovat se rozhodčímu řízení, tak aby jeho průběh byl efektivní. Tímto dochází 

k posílení etiky rozhodců, umožnění snadného průběhu arbitráže, popř. lze také předejít 

případnému vyloučení rozhodce.
161
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  Řád LCIA. [online]. [cit. 2015-05-14]. Dostupný z: 

http://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx.  
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 Changes to the LCIA Arbitration Rules. LCIA Arbitration and ADR worldwide. [online]. [cit. 2015-05-

14].  Dostupný z: http://www.lcia.org//News/changes-to-the-lcia-arbitration-rules.aspx  
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 DOBIÁŠ, P. Bulletin-advokacie. cz:  Nový rozhodčí řád Mezinárodního rozhodčího soudu v Londýně 

z roku 2014. [online]. [cit. 2015-05-21].  Dostupný z: http://www.bulletin-advokacie.cz/novy-

rozhodci-rad-mezinarodniho-rozhodciho-soudu-v-londyne-z-roku-2014.  
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 DOBIÁŠ, P. Standardy rozhodčího řízení v nových řádech mezinárodních rozhodčích soudů, 

Obchodní právo č. 12/2014, s. 514-525. 
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3 Zásady rozhodčího řízení  

I v rámci rozhodčího řízení se setkáváme s řadou zásad, které jej ovlivňují, vyplňují 

mezery v právu a pomáhají při aplikaci a interpretaci jednotlivých ustanovení. Nutno si 

uvědomit že všechny zásady spolu souvisí a projevují se v rozhodčím řízení společně. 

Příkladem lze uvést následující zásady, typické pro rozhodčí řízení. 

Zásada ústního jednání je implementována do § 19 odst. 3) ZRozŘ, jež stanoví, že při 

absenci dohody stran o otázce zda vést ústní jednání, je řízení před rozhodci ústní. 

Zavádí se tak presumpce ústního jednání. Tato dikce je zvláštností České republiky
162

, 

jelikož mezinárodní úprava preferuje přístup
163

, u něhož při neexistenci ujednání stran 

záleží na vůli rozhodce, zda provede ústní jednání.  Bělohlávek dodává, že i v případě, 

že strany vyloučili ústní jednání, lze jej provést, pokud by povinnost potřebného zjištění 

skutkového stavu věci pro rozhodnutí stanovený § 19 odst. 2) věta druhá ZRozŘ toto 

vyžadovala.
164

 

Jádrem zásady projednací je to, že strany sporu jsou ty, jež předkládají důkazy o svých 

tvrzeních, popř. námitkách proti tvrzení druhé strany. Za úspěch či neúspěch v řízení 

nese vinu účastník, ten je povinen označit důkazy k prokázání tvrzených skutečností. 

V rámci rozhodčího řízení vyplývá tato zásada z § 19 odst. 2) ZRozŘ, který zároveň 

stanoví povinnost rozhodcům vést řízení tak, aby došlo ke zjištění potřebného 

skutkového stavu pro rozhodnutí sporu.  

Zásada dispoziční tkví v možnosti disponovat s řízením a jeho předmětem. 

V rozhodčím řízení se zásada dispoziční projevuje ještě mnohem hlouběji než v řízení 

soudním, jelikož strany mají širší právo s postupem v řízení disponovat. ZRozŘ dává 

stranám mnohokrát možnost jak řízení ovlivnit. Již od počátku jsou nadány možností 

volby jakou podobu řízení zvolit či jaké procesní pravidla budou uplatňována. Dále se 

dispoziční zásada v rozhodčím řízení projevuje ve zpětvzetí návrhu, uzavření smíru 

apod.
165

  

                                                 
162

 BĚLOHLÁVEK, A. J., op. cit. v pozn. 23. Str. 691. 
163

 Ust. § 24 odst. 1) Vzorového zákona UNCITRAL; ust. § 17 odst. 3) Pravidel UNCITRAL. 
164

 BĚLOHLÁVEK, A. J., op. cit. v pozn. 23. Str. 692. 
165

 ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. Str. 298. 
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Za základní zásadu v řízení obecně považujeme zásadu rovnosti stran v řízení 

vyjádřenou například v § 18 ZRozŘ, popř. čl. 18 Vzorového zákona. Rozehnalová 

uvádí celkem tři zabezpečovací mechanismy zásady rovnosti. První je požadavek 

nestrannosti a nepodjatosti rozhodce. Dále se jedná o potřebu uzavření konsensu 

ohledně osoby rozhodce. Poslední důvod tkví v možnosti navrácení v předešlý stav.   

To je možné za předpokladu, že se strana bez své viny i z pouhé části nezúčastnila 

řízení nebo nevykonávala-li úkon potřebný k uplatnění svého práva, tak jak to umožňuje 

§ 21 ZRozŘ.
166

  

Zásady rychlosti, hospodárnosti a neformálnosti jejich reflexi vidíme v celé řadě 

institutů, jako jsou např. jednoinstančnost rozhodčího řízení či krátké administrativní 

lhůty.
167

 Vyplývají zejména z dikce § 19 odst. 2) ZRozŘ, který apeluje zejména na 

postup bez zbytečných formalit, což přináší jistou míru flexibility. Prostřednictvím 

těchto zásad dochází k naplnění představy rozhodčího řízení jako finančně snesitelnější 

a časově úspornější alternativu k řízení soudnímu. Bělohlávek přikládá zásadě hluboký 

význam, jelikož jí přirovnává k zásadě rovnosti stran.
168

 Zásada neformálnosti 

v rozhodčím řízení může někdy ve vztahu k zásadě rovnosti působit konkurenčně. 

Postup se tak může jevit z hlediska neformálnosti za zcela správný, ale lze jej 

zpochybnit z hlediska zásady rovnosti. Záleží pak na okolnostech konkrétního případu, 

tj. co bylo ujednáno stranami nebo zda rozhodce učinil o takovém neformálním jednání 

záznam apod.
169

  

Zásada neveřejnosti vtělena zákonodárcem do §19 odst. 3) ZRozŘ je zásadou typickou 

pro řízení rozhodčí. Přináší tak opačný model, než je preferován v řízení soudním, kde 

v souladu s  čl. 96 odst. 2) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky je 

jednání primárně veřejné, pokud zákon nestanoví výjimky. Neveřejnost rozhodčího 

řízení je považována za jednu z jeho hlavních výhod. 
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  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. Str. 298. 
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  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. Str. 300. 
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 BĚLOHLÁVEK, A. J., op. cit. v pozn. 23. Str. 662. 
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  Zásada rovnosti účastníků. Rozhodčího soudu při IAL SE [online]. [cit. 2015-05-05]. Dostupné  

z: http://www.rozhodcisoud.net/cz/sekce/zasada-rovnosti-ucastniku-187/.  
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4 Organizace mezinárodního rozhodčího řízení 

Bělohlávek vidí fundamentální předpoklady k projednání sporu prostřednictvím  rozhod 

 čího řízení v tom, že došlo k uzavření rozhodčí smlouvy a to o sporu, jehož projednání 

v rámci rozhodčího řízení právo připouští (tzv. arbitrabilita sporu).
170

 Dotčený právní 

řád musí prostřednictvím svých ustanovení respektovat možnost realizace rozhodčího 

řízení, zatímco uzavřením platné rozhodčí smlouvy strany spory tuto možnost využívají. 

4.1 Rozhodčí smlouva 

Při existenci sporu mezi stranami nelze tento spor podrobit rozhodčímu řízení na 

základě rozhodnutí třetí nezúčastněné osoby. Je to právě vůle stran, o tom, že chtějí spor 

řešit jiným způsobem než soudní cestou a to alternativně v rámci arbitráže, která toto 

umožňuje. Tato vůle musí být adekvátně projevena. Projev vůle stran lze chápat jako 

ujednání/dohodu/souhlas, který v právní terminologii nazýváme rozhodčí smlouvou 

(arbitration agreement). Rozhodčí smlouva umožní stranám v souladu se zákonem 

přenést pravomoc rozhodovat spor existující či v budoucnu vzniklý na rozhodce. 

Následek vidíme v povinnosti soudů toto ujednání respektovat.
171

 Rozhodčí smlouva je 

atribut, jenž nemůže chybět. 

Od rozhodčí smlouvy odlišujeme Ujednání o rozhodčím řízení (dále jen „Ujednání“), 

která modifikují proces rozhodčího řízení v takové míře, kterou dovolují vnitrostátní 

právní řády (např.: §19 odst. 1 ZRozŘ). Existence Ujednání není podmínkou realizace 

rozhodčího řízení, ale pouze možností stran sporu.
172

 Ujednání nesmí odporovat 

základním zásadám rozhodčího řízení a nesmí být příčinou narušení principu rovnosti 

stran. Je-li toto, společně s podmínkou že k Ujednání došlo před zahájením rozhodčího 

řízení, naplněno, jsou rozhodci Ujednáním vázáni. Je-li spor projednáván před stálým 

rozhodčím soudem, není modifikace postupu v řízení, který je zaveden řádem daného 

rozhodčího soudu, běžnou záležitostí, ale je z podstaty věci stranám umožněn.
173

 

S Ujednáním se častěji setkáme v ad hoc rozhodčím řízení, kde je úprava postupu dle 
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  BĚLOHLÁVEK, A. J., op. cit. v pozn. 23. Str. 102. 
171

  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. Str. 124. 
172

  Ust. § 19 ZRozŘ. 
173

 Ust. § 6 odst. 2) Řádu RS. Lze vyvodit z dikce čl. 1 odst. 1.1) Rozhodčího řádu LCIA Dostupné  

z: http://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx#Article 19.  
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požadavků stran logická, na což pamatují ve svém čl. 1 i Rozhodčí pravidla 

UNCITRAL.  

4.1.1 Pojem Rozhodčí smlouvy 

Legální definici rozhodčí smlouvy přináší na mezinárodní úrovni mnoho relevantních 

zdrojů. Definice NYÚ, jež obsahuje čl. II, stanoví, že rozhodčí smlouva je „písemná 

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

spory, které mezi nimi vznikly nebo mohou vzniknout z určitého právního vztahu  

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

pak dodává, že písemnou dohodu nutno chápat jednak jako rozhodčí doložku ke 

smlouvě nebo jako rozhodčí smlouvu. Srovnatelnou definici pak nalezneme v čl. VII 

Vzorového zákona. Tento článek podobně jako NYÚ dává požadavek písemnosti 

rozhodčí smlouvy a umožňuje formu rozhodčí doložky či zvláštní separátní dohody. 

Podíváme-li se na tuzemskou právní úpravu, musí dojít k implicitnímu odvození 

vymezení z § 2 a 3 ZRozŘ, jelikož definice není výslovně stanovena. Tato ustanovení 

plně korespondují s mezinárodním vymezením a požadavky na formu rozhodčí 

smlouvy. Rozhodčí smlouvou se uskutečňuje závazek stran, a jak uvádí Rozehnalová, 

stát stranou smlouvy není, ten se pouze zavazuje prostřednictvím mezinárodních úmluv 

či zákona tuto dohodu stran respektovat.
174

 Základním právním následkem uzavření 

rozhodčí smlouvy je derogace jurisdikce obecného soudu.
175

  

4.1.2 Doktrína separability 

Rozhodčí smlouva je vázaná na jiný právní vztah, jenž má v souladu s definicí rozhodčí 

smlouvy smluvní či mimosmluvní charakter. Vztah rozhodčího smlouvy a tohoto jiného 

právního vztahu vymezuje doktrína separability (Doctrine of Separability). Podstata 

tkví v oddělení existence obou právních vztahů, tj. že neplatnost jedné ze smluv nemusí 

mít nutně vliv na existenci či neplatnost druhé smlouvy.
176

 Je tak možná situace, kdy 

rozhodčí smlouva je platná, ale hlavní smlouva ne.
177
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 ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. Str. 126. 
175

  PAUKNEROVÁ, M., op. cit. v pozn. 38. Str. 769. 
176

 ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. Str. 136. 
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  MOSES, M. L. The principles and practice of international commercial arbitration. 2. vyd. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2012, xx, 372 s. ISBN 9781107401334. Str. 19. 
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Vyjádření této doktríny v právních řádech a mezinárodních právních pramenech se 

různí. Jde-li o NYÚ úmluvu Born odvozuje tuto doktrínu z dikce úvodních ustanovení, 

jež definují rozhodčí smlouvu samotnou. O samostatnosti smlouvy o rozhodci 

nepochybuje, ale zabývá se zejména rozhodčí doložkou, kde připomíná,  

že NYÚ považuje rozhodčí doložku za dohodu jako takovou, což odvozuje zejména 

z ustanovení čl. II odst. 1) ve spojení s čl. II odst. 2) přičemž svou argumentaci opírá  

o čl. V. odst. 1) písm. a).
178

 V českém právním řádu byla doktrína separability upravena 

v § 267 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, jenž výslovně stanovil:  

„Je-li součástí jinak neplatné smlouvy dohoda o volbě práva nebo tohoto zákona  

(§ 262) nebo dohoda o řešení sporu mezi smluvními stranami, jsou tyto dohody neplatné 

pouze v případě, že se na ně vztahuje důvod neplatnosti. Neplatnost těchto dohod se 

naopak netýká neplatnosti smlouvy, jejíž jsou součástí.“ Tento zákon byl zrušen  

k 1. 1. 2014 zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, takovouto formulaci 

nepřevzal a výslovně tak tuto problematiku neřeší, přičemž není upravena  

ani ustanoveními ZRozŘ.
179

 Nicméně je doktrína separability stále implicitně 

dovozována vzhledem k dikci ustanovení § 2005 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku: „Odstoupení od smlouvy se nedotýká … ani ujednání, které má 

vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání 

o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani 

zajištění.“ 

4.1.3 Podoba rozhodčí smlouvy 

Přesná podoba rozhodčí smlouvy je v plné direktivě stran, a proto se setkáváme 

s mnoha různými formami
180

 rozhodčí smlouvy. To, jakým způsobem je ujednání stran 

realizováno, má z hlediska průběhu rozhodčího řízení velkou relevanci, jelikož právě 

„dobře navrhnutá a napsaná rozhodčí smlouva může být základem relativně jednoduše 

a efektivně probíhajícího sporu.“
181

 Ustálily se však určité typizované podoby, které lze 

charakterizovat.  
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Při již existujícím sporu má forma rozhodčí smlouvy podobu Smlouvy o rozhodci 

(Submisson agreement). Ta může obsahovat veškeré potřebné ujednání stran, ale také se 

může omezit na pouhé konstatování, že spor bude řešen prostřednictvím rozhodčího 

řízení. Vznik této formy výslovně umožňuje § 2 odst. 3) ZRozŘ. 

Nejčastější formou je pak Rozhodčí doložka
182

 (Arbitration clause), jež podrobuje 

rozhodčímu řízení všechny budoucí spory, které mohou vzniknout z konkrétního 

právního vztahu či vymezeného okruhu právních vztahů. V okamžiku uzavření rozhodčí 

doložky spor ještě neexistuje, dokonce nemusí ani vzniknout a rozhodčí doložka slouží 

jako jistá forma pojistky směrující do budoucna. I zde je pouhé konstatování v rámci 

rozhodčí doložky, že spor bude řešen v rozhodčím řízení možné. Lze se setkat 

s případy, kdy rozhodčí doložku formulují strany vadně či nejasně. Takové ujednání pak 

doktrína označuje pojmem Patologické doložky.
183

 Mezi ně řadíme například  

tzv. bianco rozhodčí doložky, u nichž absentuje dostatečné označení rozhodovací 

instituce, či určení procesních pravidel apod.
184

 Ty mohou stranám působit jisté 

komplikace, pokud jedna z nich odmítne spolupracovat. Již v předchozích kapitolách 

jsme však nastínili postupy, které zákon standardně stanoví a situace tohoto typu se 

snaží řešit. Mohou však mít za následek i neplatnost rozhodčí smlouvy, což akcentuje  

i Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení  ze dne 18. března 2014, sp. zn. 21 Cdo 174/2014, 

kde stanovil, že „Neobsahuje-li rozhodčí doložka přímé určení rozhodce ad hoc  

a odkazuje-li pouze na seznam rozhodců vedený a „rozhodčí řád“ vydaný fyzickou 

osobou (rozhodcem), je (jako celek) neplatná podle § 39 obč. zák. pro rozpor se 

zákonem. Rozhodčí nález vydaný rozhodcem určeným na základě takovéto absolutně 

neplatné rozhodčí doložky není způsobilým exekučním titulem, neboť rozhodce neměl  

k jeho vydání pravomoc.”
185

 

Neomezený kompromis se svou podstatou podobá rozhodčí doložce. Dochází však 

k rozšíření okruhu právních vztahů, z nichž vznikne-li spor, bude řešen v rámci 
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rozhodčího řízení. Typicky bude uzavřen mezi stranami, které mezi sebou uzavírají 

různorodé smlouvy. Dochází tak ke zjednodušení procesu uzavírání těchto smluv  

a obchodních transakcí vůbec, jelikož nemusí být uzavírána rozhodčí doložka ke každé 

jednotlivé smlouvě.  

Asymetrická rozhodčí doložka primárně umožňuje řešení sporu v rozhodčím řízení. 

Zároveň dává jedné ze stran právo podat žalobu k obecnému soudu, na základě jejího 

vlastního rozhodnutí, a druhé straně bere právo podat námitku nedostatku pravomoci 

soudu. Právní řád ČR tyto smlouvy shledává zcela platné na rozdíl od francouzského 

právního řádu.
186

 Od asymetrické rozhodčí doložky odlišujeme tzv. alternativní 

rozhodčí doložku, která dává obou stranám právo zvolit buďto podání žaloby k rozhodci 

či obecnému soudu.  

4.1.4 Platnost rozhodčí smlouvy 

Mezinárodní standardy stanovující obsahové a formální náležitosti rozhodčí smlouvy 

vyplývají z řady výše zmíněných mezinárodních úmluv. Tyto standardy musí být 

rozhodčí smlouvou naplněny, pokud má dojít k platnému uzavření rozhodčí smlouvy  

a následnému uznání a výkonu rozhodčího nálezu, který byl na jejím základě vydán.
187

 

Jde-li o vnitrostátní rozhodčí řízení, zdá se situace jednodušší, jelikož musí dojít  

ke splnění požadavků pouze jednoho právního řádu.
188

 Hlavní právní důsledky rozhodčí 

smlouvy uzavřené neplatně vidíme jednak v neplatném přenosu rozhodovací pravomoci 

na rozhodce a dále, že rozhodčí nález vydaný na jejím základě, není platným exekučním 

titulem a to ani, pokud nebyl napaden návrhem na zrušení. 
189

 

V neposlední řadě nelze opomenout, že v oblasti mezinárodního rozhodčího řízení může 

nastat situace, kdy se jednotlivé části rozhodčí smlouvy řídí různými právními řády. 

Tuto možnost lze vyvodit z dikce § 117 ZMPS, který stanoví, že se arbitrabilita vždy 

posoudí podle českého právního řádu, zatímco pro ostatní náležitostí rozhodčí smlouvy 

tuto povinnost nestanoví. 
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Lze shrnout, že fundamentálními požadavky rozhodčí smlouvy jsou (i) její arbitrabilita 

určující předmět rozhodčí smlouvy a (ii) písemnost stanovující formu.  

Arbitrabilitou rozumíme přípustnost rozhodčí smlouvy respektive přípustnost jejího 

předmětu.
190

 Růžička zdůrazňuje, že neexistuje mezinárodní úprava, která vymezení 

arbitrability obsahuje, a proto tuto problematiku pokrývají národní právní úpravy.
191

 

V souladu s § 117 ZMPS posuzujeme přípustnost rozhodčí smlouvy podle práva 

českého. Další náležitostí pak posoudíme podle práva, v němž má být vydán rozhodčí 

nález. Tímto právem je dle § 17 ZRozŘ chápáno právo místa řízení, jež si volí strany.  

Právní úprava obsažená v § 1 a 2 ZRozŘ dává základní podmínky arbitrability. 

V souladu s tímto, lze v rozhodčím řízení projednat pouze majetkové spory, u nichž je 

dána pravomoc soudu k jejich projednání a rozhodnutí (popř., o nichž to stanovil 

zvláštní zákon) a dále spory, o jejichž předmětu by strany mohly uzavřít smír. Stejné 

ustanovení přináší také negativní vymezení, jelikož stanoví, že spory vzniklé 

v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenční spory, jsou z  projednání v rozhodčím 

řízení vyjmuty. Zákon dále nerozvíjí, co chápat jako majetkový spor. V této oblasti však 

převzaly iniciativu obecné soudy. Existuje hned několik rozhodnutí, které tento pojem 

vysvětlují. Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení sp. zn. 20 Cdo 476/2009 uvedl,  

že „jde, obecně vzato, o všechny spory, které se svým předmětem přímo odrážejí 

v majetkové sféře stan a týkají se subjektivních práv, s nímž mohou účastníci 

disponovat.“
192

 Za spor, jenž je přípustný projednat v rámci rozhodčího řízení, 

považujeme v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu ČR i nárok ze směnky, a to díky 

jeho majetkové povaze a možnosti uzavřít ohledně něj smír.
193

 S tímto se ztotožnil  

i Ústavní soud ČR.
194

 

Požadavek písemnosti rozhodčí smlouvy je požadavkem formálním. Zprvu se může 

jevit poněkud striktní a zdá se, že těžce naplnitelný. Rozhodčí smlouvu však 
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považujeme za písemnou, byla-li uzavřena také výměnou dopisů či telegramů.
195

 

Samotná Evropská úmluva pamatuje ve svém čl. I odst. 2) písm. a) i na to, že ne 

všechny jurisdikce vyžadují písemnou formu rozhodčí smlouvy a jejich platnost 

z důvodu nepísemnosti není popírána. Pro český právní řád je vzhledem k § 3 ZRozŘ 

písemná forma povinná pod sankcí neplatnosti. Za písemně uzavřenou rozhodčí 

smlouvu považujeme smlouvu uzavřenou také telegraficky, dálnopisem, elektronickými 

prostředky, umožňující určit strany smlouvy a zachycující obsah. Forma rozhodčí 

smlouvy se vzhledem k § 117 ZMPS posuzuje podle práva, v němž má být vydán 

rozhodčí nález. Dojde-li však k naplnění požadavků práva, kde byl tento projev vůle 

učiněn, je požadavek formy z pohledu českého právního řádu naplněn. 

4.2 Zahájení rozhodčího řízení  

Zahájení rozhodčího řízení je poměrně komplikovanou otázkou. Je nutné si uvědomit, 

že rozhodčí řízení má dvě podoby, které se od sebe z hlediska administrativního zázemí 

velice liší. Na jedné straně zde existuje institucionální rozhodčí řízení vedené před 

stálým rozhodčím soudem s vlastními pravidly řízení, vedle něhož stojí na druhé straně 

možnost vést rozhodčí řízení ad hoc, ve kterém je i v oblasti administrativy tohoto 

řízení klíčový rozhodce/rozhodci
196

  

Český právní řád obsahuje úpravu zahájení rozhodčího řízení v § 14 ZRozŘ.  

Ten stanoví, že rozhodčí řízení je zahájeno dnem doručení žaloby stálému rozhodčímu 

soudu nebo předsedajícímu rozhodci, je-li určen. V případě neurčení předsedajícího 

rozhodce lze podat žalobu k jakémukoli jinému určenému. ZRozŘ pak stanoví 

povinnost vyznačit na žalobě den, kdy žaloba došla. Toto zachovává i dikce  

§ 16 Řádu RS, jež také stanoví den zahájení řízení jako doručení žaloby tomuto stálému 

rozhodčímu soudu, přičemž náležitosti žaloby upravují následující ustanovení.  

Odlišný přístup obsahuje například Arbitration Act z roku 1996, který se uplatňuje 

v Anglii jako hlavní pramen práva.
197

 Čl. 14 AA umožňuje stranám svobodně se 

dohodnout na okamžiku, který bude považován za zahájení rozhodčího řízení. 

V případě absence takovéto dohody a současně jsou-li rozhodci určeni v rozhodčí 
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smlouvě, je řízení považováno za zahájené okamžikem doručení písemné výzvy 

k předložení sporu určenému rozhodci. Východisko v čl. 14 odst. 4) AA pak stanoví, že 

v případě, kdy rozhodce nebyl v rozhodčí smlouvě určen, je rozhodující okamžik 

doručení písemné výzvy k jmenování rozhodce. V neposlední řadě se pak považuje 

rozhodčí řízení za zahájené okamžikem, kdy jedna ze stran písemně vyzve  

ke jmenování osobu, jež sice není účastníkem řízení, ale rozhodce má být v souladu 

s dohodou stran touto osobou jmenován.  

 Zajímavou úpravu stanoví také  čl. 3 odst. 2) Pravidel UNCITRAL, který váže den 

zahájení na den, kdy oznámení o zahájení řízení (notice of arbitration) je doručeno 

odpůrci, popř. žalovanému. Pravidla dále umožňují ve svém čl. 20 odst. 1), aby 

oznámení o zahájení řízení plnilo roli žaloby a to za podmínky, že oznámení obsahovalo 

náležitosti, které pravidla vyžadují od žaloby. 

Lze shrnout, že jde-li o zahájení rozhodčího řízení, pozorujeme dva přístupy. První, 

který se projevuje v právním řádu ČR, váže den zahájení na doručení žaloby rozhodci. 

Druhý pak tento den váže na doručení výzvy, popř. oznámení o zahájení řízení 

protistraně či jiné osobě. Klíčové se v podstatě jeví pouze to, aby druhá strana sporu 

byla informována o zahájeném řízena, což směřuje k naplnění základní zásady auditur 

et altera pars.
198

  

Se zahájením rozhodčího řízení spojujeme stejné právní důsledky jako se zahájením 

soudního řízení, což výslovně deklaruje zákon v § 14 odst. 1) věta druhá ZrozŘ.  

Při přiměřeném použití OSŘ považujeme za hlavní právní důsledky např. překážku 

litispendence, stavění promlčecích lhůt, nemožnost vzniku prekluze.
199

 

4.2.1 Náležitosti žaloby 

Obsahové náležitosti žaloby nejsou v ZRozŘ stanoveny, nutně tak s ohledem na 

analogii umožněnou § 30 ZRozŘ použijeme ustanovení OSŘ, jež vymezuje náležitosti  

v § 79 odst. 1). Analogickému užití OSŘ Bělohlávek nadřazuje individuální dohodu 
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stran o obsahu žaloby, popř. požadavky rozhodčího řádu konkrétního stálého 

rozhodčího soudu, byla-li sjednána jeho příslušnost.
200

 

V souladu s dikcí OSŘ základní obsahové náležitosti tvoří: (i) identifikace účastníků, 

popřípadě též jejich zástupců, (ii) vylíčení rozhodujících skutečností, (iii) označení 

důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, (iv) cíl žalobce tj. musí být ze žaloby patrno, 

čeho se domáhá. Vzhledem k jistým odlišnostem rozhodčího řízení, je účelné 

implementovat do žaloby také zdůvodnění pravomoci rozhodce či stálého rozhodčího 

soudu, stanovené místo řízení, popř. jiné skutečnosti, na nichž se strany dohodly 

odchylně od řádu stálého rozhodčího soudu.
201

 Řád RS vymezuje i další náležitosti ve 

svém § 17, které stanoví náležitosti žaloby nad rámec OSŘ, jež jsou: odůvodnění jazyka 

řízení, pokud jim není čeština, jméno a příjmení rozhodce či žádost, aby byl rozhodce 

jmenován předsedou rozhodčího soudu, nebo výše zmíněné odůvodnění pravomoci RS 

při HK ČR a AK ČR. 

4.3 Průběh rozhodčího řízení  

Došlo-li k zahájení rozhodčího řízení, existují dle Rozehnalové ještě tři další stádia, 

kterými rozhodčí řízení prochází, a to přípravou projednání sporu, jednáním o věci samé 

a ukončením řízení.
202

 Do výkladu o průběhu rozhodčích řízení spadá příprava 

projednání a samotné jednání ve věci.  

Tato dvě stádia mohou mít velice odlišný průběh a záleží na konkrétním řízení. Tento 

fakt je dán zejména samotnou podstatou rozhodčího řízení a možností stran zvolit popř. 

dohodnout se na procesním postupu. Jde-li o řízení institucionální, existuje podobnost 

řádů stálých rozhodčích soudů a průběh tak může být do jisté míry zhodnocen. Odlišnou 

situaci vidíme v řízeních ad hoc, kde se často setkáváme s modifikacemi dle vůle stran.  

Dojde-li k zahájení řízení před RS při HK ČR a AK ČR, předchází přípravě  

k projednání sporu povinnost zaplacení poplatku za rozhodčí řízení a v případě 

mezinárodního sporu paušálu na správní náklady
203

, a to na základě výzvy  

dle § 16 Řádu RS. Až po zaplacení poplatku lze žalobu projednat.  Již v této fázi může 
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předseda rozhodčího soudu v souladu s § 13 Řádu RS zajistit vhodným způsobem 

důkazy v naléhavých případech. Následně nebo současně dochází k přezkumu žaloby  

a případnému odstranění jejich vad ve stanovené lhůtě, jež nesmí být kratší než  

10 dnů.
204

 Po těchto formálních krocích již hovoříme o fázi samotné přípravy sporu, 

jejíž jádro tvoří zejména (§ 22-26 Řadu RS): obeznámení žalovaného o podané žalobě, 

vyzvání žalovaného k písemnému vyjádření, ustavení rozhodčího senátu, rozhodování  

o případné námitce podjatosti a vyloučení soudce, přezkum pravomoci rozhodčího 

soudu, doplnění k přípravě pro projednání sporu (vyžádání písemných stanovisek, 

důkazů, sestavení sporných otázek). Samotné projednání věci (§ 27 Řadu RS) probíhá 

v ústním jednání a to neveřejně. Přítomni by měly být pouze strany sporu, rozhodčí 

senát připouští přítomnost i jiných osob se souhlasem všech stran. Naopak nepřítomnost 

účastníků však nemůže bránit projednání sporu, pokud byli řádně o ústním jednání 

obeznámeni. Ústní jednání není obligatorní, nejde-li o spotřebitelské spory, a věc lze tak 

na základě písemné dohody stran projednat ve zjednodušeném řízení bez ústního 

jednání (§ 28 Řadu RS). O ústním jednání nutno pořídit zápis a to v jazyce, v němž je 

vedeno řízení (§ 33 Řadu RS). Za jazyk řízení se považuje čeština, nedohodly-li se 

strany jinak (§ 7 Řadu RS). Ústní jednání se koná v sídle rozhodčího soudu. Strany se 

mohou dohodnout na jiném místě jeho konání za podmínky existence souhlasu 

tajemníka (§ 5 Řadu RS).  

4.3.1 Místo konání rozhodčího řízení 

O místě rozhodčího řízení rozhoduje dohoda stran, pokud ta neexistuje, určují toto 

místo rozhodci, přičemž zohledňují oprávněné zájmy stran (§ 17 ZRoŘ). Fakticky 

dochází k navázání rozhodčího řízení na území, a vzhledem k principu teritoriality,  

i právní řád jednoho určitého státu. Pokud si uvědomíme, kolik právních řádů může být 

v rámci mezinárodní obchodní arbitráže určeno, je tato možnost vítaným  

a zjednodušujícím prvkem. S tímto také souvisí jev, který doktrína označuje jako 

internacionalizace rozhodčího řízení, kdy strany mezinárodní prvek v řízení vytvoří 

tím, že určí místo rozhodčího řízení v zahraničí. Ústní jednání a všechny jiné fáze 

rozhodčího řízení však mohou probíhat na území jiného státu, dokonce ani předmět 

sporu či hlavní smlouva nemusí mít jakoukoliv vázanost k místu konání rozhodčího 

                                                 
204

  Ust. § 20 Řádu RS. 
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řízení.  V takovémto případě bude pak rozhodčí nález považován za nález cizí. Místo 

konání rozhodčího řízení se nemusí nutně shodovat s místem, kde probíhá ústní jednání, 

což potvrdil i Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne 30. září 2013, sp. zn.  

23 Cdo 1034/2012. Nejvyšší soud výslovně dovodil, že „Termínem „místo konání“  

v § 17 zákona o rozhodčím řízení je třeba rozumět právní domicilaci sporu, nikoli místo 

projednání sporu. Od místa řízení v právním slova smyslu, které určuje domicil 

konkrétního rozhodčího řízení, je nutné odlišovat místo jednání či místo projednávání 

věci, tj. místo, kde rozhodčí řízení v jednotlivých svých fázích skutečně probíhá  

(např. místo ústního jednání, místo výslechu svědka, místo podpisu rozhodčího nálezu 

apod.).”
205

 Rozhodčí nález vždy považujeme za nález státu, kde byl vydán, což je 

podstatné z hlediska uznání a výkonu daného rozhodčího nálezu.
206

 Ústavní soud ČR 

toto také zdůrazňuje ve svém usnesení sp. zn. II ÚS 105/14 a to z důvodu, že „v případě 

výslovné volby místa řízení provedené dohodou stran může mít tato dohoda reálný 

základ v úvahách stran o budoucím případném výkonu rozhodčího nálezu v určitém 

konkrétním státě, a tedy i o možnosti aplikace příslušných mezinárodních úmluv (ať již 

bilaterálních či multilaterálních), existence vzájemnosti při výkonu rozhodčích nálezů 

ve vztazích mezi zemí vydaní nálezu a zemí výkonu apod. “
207

 Takový nález pak bude 

uznán a vykonán v ČR za podmínek stanovených § 120 a násl. ZMPS. Právní úprava 

Evropské úmluvy také preferuje dohodu stran. Umožňuje také, aby na žádost stran bylo 

toto místo určeno předsedou příslušné obchodní komory státu, kde má žalovaná strana 

svůj obvyklý pobyt, bydliště či sídlo.
208

 Zároveň stanoví, že si rozhodci mohou následně 

zvolit jiné místo arbitráže. Bělohlávek však tvrdí, že relevance místa rozhodčího řízení 

klesá, přičemž hlavní příčinu vidí v harmonizaci právních úprav rozhodčího řízení.
209

 

Explicitní definici místa konání rozhodčího řízení v zákoně nenalezneme. Zákon 

nestanoví ani požadavky, jak toto místo určit. V úvahu tak přichází určení zcela obecné, 
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  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2013, sp. zn. 23 Cdo 1034/2012, uveřejněné pod číslem 

24/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Dostupný  

z: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/742E9D4886B46267C1257C200042

6CDE?openDocument&Highlight=0,. 
206

  KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M.; RŮŽIČKA, K. et. al. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd. 

Plzeň – Brno: Aleš Čeněk – Doplněk, 2015. 430 s. ISBN 978-80-7380-550-0. Str. 389. 
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  Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 19. 2. 2014, sp. zn. II ÚS 105/14. Dostupný  

z: http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-105-14_1.  
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  Čl. IV odst. 4) písm. c) Evropské úmluvy.  
209

 BĚLOHLÁVEK, A. J., op. cit. v pozn. 23. Str. 604. 
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ale naopak také až příliš konkrétní, tj. konkrétním uvedením adresy.
210

 Určitým 

logickým minimálním požadavkem se však jeví určit místo s působností pouze jednoho 

právního řádu.  

4.4 Rozhodce 

Klíčovým prvek v rozhodčím řízení představuje právě rozhodce, jelikož on rozhoduje  

o právech a povinnost stran sporu. Ač k tomu pozice rozhodce svádí, nelze jej 

zaměňovat se soudcem. Na rozdíl od soudce nemusí mít právnické vzdělání
211

, přičemž 

mnohdy je žádoucí spíše vzdělání jiného odborného charakteru. Minimální znalost 

z oblasti práva však může být vyžadována. Rozhodcem je vždy fyzická osoba
212

  

a z hlediska práva na něj nahlížíme jako na osobu soukromou.
213

 Rozhodcovská činnost 

není výkon činnosti orgánu státu, a tudíž nedisponuje žádnými veřejnoprávními 

pravomocemi.
214

  

Rozhodce může být jednak dle § 7 odst. 1) ZRozŘ určen nebo dle § 7 odst. odst. 2) 

ZRozŘ jmenován. Rozdíl určuje doba, kdy je takto rozhodce ustaven. Zatímco rozhodce 

určeného jmenuje již rozhodčí smlouva, popř. stanoví způsob jeho určení. U rozhodce 

jmenovaného takováto dikce v rozhodčí smlouvě chybí, tj. rozhodčí smlouva konkrétní 

osobu nestanoví. Rozehnalová upozorňuje na nepraktičnost ustavení konkrétní osoby 

rozhodce v rozhodčí doložce, jelikož spor má v budoucnu teprve vzniknout a navíc 

osoba konkrétně určena rozhodčí doložkou funkci rozhodce nemusí přijmout a dochází 

tak k neplatnosti takového ustanovení.
215

  

Zákon nestanoví povinnost rozhodci funkci přijmout. Po přijetí, jež musí mít ex lege 

písemnou formu, se může rozhodce vzdát své funkce pouze ze závažných důvodů nebo 

se souhlasem všech stran.
216

 Závažným důvodem lze chápat situaci, kdy rozhodce 
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 OLÍK, M., MAISNER, M., POKORNÝ, R., MÁLEK, P., JANOUŠEK, M. Zákon o rozhodčím řízení 

a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, 456 s. ISBN 978-80-

7478-714-0. Str. 85. 
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  V ČR s výjimkou rozhodců pro spotřebitelské spory, u nichž vysokoškolské vzdělání z oboru právo je 

podmínkou rozhodcovské způsobilosti. 
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  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. Str. 204. 
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  PAUKNEROVÁ, M., op. cit. v pozn. 38. Str. 777. 
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  BĚLOHLÁVEK, A. J., op. cit. v pozn. 23. Str. 307. 
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  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. Str. 217. 
216

  Ust. § 5 ZRozŘ. 
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nebude schopen řádně vést rozhodčí řízení např., neovládá-li jazyk rozhodčího řízení či 

není-li způsobilý pro výkon funkce rozhodce.  

Odměna rozhodce může být předmětem ujednání mezi účastníky a rozhodcem. Zákon 

povinnost existence této dohody neukládá. Dohoda o odměně rozhodce může být 

stranami či rozhodcem klasifikována také jako podmínka přijetí funkce. Rozhodce může 

plnit tuto funkci bezúplatně. Nárok na náhradu mu vzniklých nákladů má však vždy.
217

 

4.4.1 Rozhodcovská způsobilost 

Tuzemská právní úprava
218

 stanoví základní požadavky a zároveň i základní práva 

rozhodce v části druhé ZRozŘ. Ustanovení § 4 ZRozŘ požaduje občanství ČR, zletilost, 

bezúhonnost
219

 a plnou svéprávnost, jedná-li se o spotřebitelský spor, pak tato osoba 

musí být zapsaná v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Tyto 

podmínky rozhodcovské způsobilosti se použijí pouze tehdy, bude-li rozhodčí řízení 

vedeno v ČR.
220

 ZMPS ve svém § 118 umožňuje i cizincům být rozhodcem.  

Podmínkou je způsobilost k právnímu jednání podle práva státu, jehož je občanem. 

Postačuje však, je-li způsobilý podle českého právního řádu. Toto koresponduje 

s mezinárodními standardy, které vyplývají z čl. 3 Evropské úmluvy, podle něhož 

mohou být rozhodci i cizí státní příslušníci. Zároveň však z tohoto článku vyplývá,  

že tato možnost je dána pouze u arbitráže, na které se vztahuje Evropská úmluva  

tj. spory z mezinárodního obchodu. Čistě vnitrostátní spory cizími státními příslušníky 

rozhodovány být nemohou.
221

  Stímto názorem se ztotožňuje i Kučera a Gaňo, zároveň 

však vyjadřují názor, že vzhledem k povaze a základnímu pojetí rozhodčího řízení,  

by bylo vhodné připustiti použití § 118 ZMPS i na řízení domácí.
222
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Nad zákonem vymezené požadavky si strany mohou stanovit zvláštní požadavky na 

rozhodce, týkající se například jejich specializace nebo jazykových dovedností apod. 

V tomto ohledu i řády stálých rozhodčích soudů mohou stanovit rozšiřující požadavky 

přísnějšího charakteru, které musí být fyzickou osobou naplněny pro zápis do seznamu 

rozhodců vedený danou rozhodčí institucí. Je-li rozhodčí nález vydán rozhodcem, jenž 

k funkci nebyl způsobilý, lze jej napadnout návrhem na zrušení v souladu  

s § 31 písm. c) ZRozŘ. Za funkce neslučitelné s výkonem funkce rozhodce považujeme 

s ohledem na tuzemskou právní úpravu funkce státního zástupce, soudce a Ústavního 

soudce.
 223

 Bělohlávek tento přístup považuje za nešťastný. Dle jeho názoru soudci mají 

široký kvalifikovaný potenciál, jež je pro rozhodce vítaný.
224

 De lege ferenda tak 

považuje průlom v neslučitelnosti přinejmenším za hodný k uvážení.  

V neposlední řadě nutno pamatovat na požadavek nepodjatosti rozhodce, jenž je 

vyjádřen v § 8 ZRozŘ. Podjatost chápeme jako psychický vztah rozhodce ve vztahu 

k předmětu řízení či účastníkům řízení, popř. jejich zástupcům. Právní důsledek vidíme 

v povinnosti rozhodce vzdát se funkce a v institutu vyloučení rozhodce z projednání 

dané věci na návrh stran.
225

 S tímto souvisí informační povinnosti rozhodce obeznámit 

strany sporu o okolnostech, které by mohly vzbudit důvodné pochybnosti o jeho 

podjatosti. Strany se mohou domluvit na postupu vyloučení rozhodce. Na toto 

oprávnění stran pamatují i řády stálých rozhodčích soudů, které samy upravují postup 

vyloučení rozhodce ve svých ustanoveních. Řád RS vtěluje příslušnou úpravu  

do § 24, kde stanoví stranám právo vznést námitku podjatosti a zároveň povinnost tuto 

námitku vznést nejpozději do zahájení prvního ústního jednání. Strany mají dále  

§ 12 ZRozŘ stanovenou možnost podat návrh k obecnému soudu, aby o vyloučení 

rozhodl soud. 
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4.4.2 Povinnosti rozhodce 

Povinnost mlčenlivosti stanoví ZRozŘ v § 6. Vztahuje se na všechny skutečnosti,  

o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce. Zákonodárce tuto povinnost 

rozhodcům ukládá díky charakteristické neveřejnosti rozhodčího řízení. Bělohlávek 

konstatuje, že je nutné povinnost mlčenlivost vykládat spíše extenzivně. Vztahuje se tak 

na veškeré informace, které se rozhodce dozví od okamžiku, kdy se dozvěděl o svém 

ustavení. Tato doba zpravidla předchází době, kdy svou funkci přijal.
226

  

Povinnost, kterou zákon výslovně nestanoví, ale je dovozena judikaturou Ústavního 

soudu ČR je povinnost poučovací. Ústavní soud v nálezu ze dne 8. března 2011,  

sp. zn. I. ÚS 3227/07 dovodil, že rozhodce musí „zajistit, aby jeho rozhodnutí nebylo 

překvapivé. K dosažení tohoto cíle se v civilním soudním řízení uplatňuje poučovací 

povinnost soudu; není důvodu, proč by poučovací povinnost neměl mít rozhodce, jenž  

v rozhodčím řízení plní roli rozhodovacího orgánu místo soudu. ZRŘ poučovací 

povinnost rozhodce neupravuje, a proto je namístě přiměřeně použít občanského 

soudního řádu (§ 30 RozŘ).“
227

 

Povinnost nestrannosti a nezávislosti plyne z § 1 písm. a) ZRozŘ. Tuto povinnost 

upravuje také Vzorový zákon ve svém § 12 odst. 2), kde stanoví, že pochybnosti  

o nestrannosti a nezávislosti rozhodce jsou důvody k vyloučení rozhodce z projednání 

věci. Bělohlávek k tomuto dodává, že i přes existenci povinnosti nestrannosti, 

považujeme rozhodce zároveň „za jistého garanta procesních práv té strany, která ho 

jmenovala.“ 
228

 

4.4.3 Posouzení pravomoci rozhodce 

Otázka pravomoci rozhodce zahrnuje posouzení oprávnění konkrétní věc rozhodnout. 

Tato otázka může vyvstat jednak z iniciativy rozhodce samotného či z iniciativy stran. 
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  BĚLOHLÁVEK, A. J., op. cit. v pozn. 23.  
227
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Posuzování pravomoci rozhodce na základě jeho vůle charakterizuje doktrína 

competence - competence. Zcela stručně lze s ohledem na § 15 ZRozŘ konstatovat,  

že rozhodci mají pravomoc posoudit své oprávnění rozhodovat daný spor. Podobnou 

dikci obsahuje také § 16 Vzorového zákona či v Evropské úmluvě čl. V odst. 3). Tato 

doktrína nebyla bez výjimky přijata všemi jurisdikcemi. Existují tak i jiné přístupy, kde 

pravomoc rozhodovat spor posuzuje např. obecný soud.
229

  Nejvyšší soud ČR podává  

ve svém rozsudku ze dne 23. února 2011, sp. zn. 23 Cdo 111/2009 vysvětlení této 

doktríny: „Smyslem ustanovení § 15 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení je umožnit 

rozhodci ve věci rozhodnout i v případě, že se v řízení vyskytnou pochybnosti o jeho 

pravomoci, přičemž straně, která uplatnila námitky proti pravomoci rozhodce, je 

zachována možnost žádat obecný soud o zrušení rozhodčího nálezu.” Otázku pravomoci 

mohou rozhodci zkoumat v jakékoli fázi rozhodčího řízení.
230

 Není-li jejich pravomoc 

dána, rozhodnou v souladu s § 15 odst. 1) ZRozŘ o této skutečnosti usnesením. 

Pochybnosti o vlastní pravomoci spor rozhodovat vznikají z celé řady důvodů. 

Příkladem si tak můžeme uvést následující:  

Rozhodce pochybuje o existenci či platnosti rozhodčí smlouvy a z toho vyplývá 

i pochybnost, zda lze o předmětu sporu vést rozhodčí řízení. 

Soud v rozhodčí smlouvě byl označen nepřesně či vágně a vzniká pochybnost  

o příslušnosti konkrétního rozhodčího soudu.  

Označený rozhodčí soud vymezuje přesně okruh své působnosti a vznikla 

pochybnost, zda předmět sporu do této působnosti spadá či nikoliv. 

Posouzení vlastní pravomoci primárně koncipujeme jako oprávnění, do jisté míry se 

však dle Bělohlávka jedná o povinnost rozhodců a to „v rozsahu obecné povinnosti 

k posouzení, zda jsou dány podmínky pro řízení, stejně jako podmínky pro projednání 

k věci.“
231
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Námitka nedostatku pravomoci je v souladu § 15 odst. 2) ZRozŘ oprávněním stran. 

Námitka se musí zakládat na neexistenci, neplatnosti či zániku rozhodčí smlouvy. 

Možnost jejího vznesení limituje vykonání prvního úkonu v řízení. V praxi se první 

úkon strany v řízení různí. K námitce může dojít současně s vyjádřením k žalobnímu 

návrhu popř., nedošlo-li k němu, při prvním vyjádření u prvního ústního jednání.
232

 

Povinnost námitku vznést je klíčová, jelikož při absenci jejího vznesení a ve spojitosti 

s aktivním přístupem strany sporu v řízení, může dojít ke zhojení vad rozhodčí smlouvy. 

Tento názor zastává také  Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne 30. října 2010,  

sp. zn. 20 Cdo 2857/2006, kde stanovil:  „Podmínkou toho, aby majetkový spor mezi 

účastníky byl vyňat z pravomoci soudů a mohl být rozhodnut v rozhodčím řízení, je 

existence rozhodčí smlouvy (§ 2 zákona č. 216/1994 Sb.). Není-li tu rozhodčí smlouvy, 

není rozhodce oprávněn o majetkovém sporu rozhodnout). Okolnost, že povinný byl  

v rozhodčím řízení zcela pasivní, nezúčastnil se jednání, neexistenci rozhodčí smlouvy 

nenamítal a rozhodčí nález mu byl doručen, na tom nic nemění. Ze zákona č. 216/1994 

Sb., nelze dovodit, že by pasivita a nečinnost žalovaného v rozhodčím řízení měla za 

následek podrobení se pravomoci rozhodce; takový následek by bylo možno spojovat 

pouze s chováním žalovaného, jenž by byl aktivní při projednávání sporu, aniž by 

nejpozději při svém prvním úkonu ve věci samé neexistenci rozhodčí smlouvy namítl  

(§ 15 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb.). Jiná situace by nastala v případě, že by rozhodčí 

smlouva uzavřena byla, byť neplatně. V takovém případě by pravomoc rozhodce  

k vydání rozhodčího nálezu založena byla; obrana žalovaného by spočívala v podání 

žaloby na zrušení rozhodčího nálezu.“ Ke zhojení vady je nutný jednak aktivní přístup 

strany sporu a nevznesení námitky nedostatku pravomoci. 

Jedná-li se o spotřebitelský spor, lze námitku nedostatku pravomoci vznést kdykoliv 

během řízení a to vzhledem k dikci § 15 odst. 2) věta druhá ZRozŘ. Ač to výslovně toto 

ustanovení nestanoví, přiznává se právo podat námitku kdykoliv během řízení pouze 

spotřebiteli.
233

 Nutno vzít v úvahu telegonický výklad, který směřuje k co nejvyšší 

ochraně slabší strany, tj. spotřebitele.   

                                                 
232

  BĚLOHLÁVEK, A. J., op. cit. v pozn. 23. Str. 544. 
233

  BĚLOHLÁVEK, A. J., op. cit. v pozn. 23. Str. 549. 
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Je-li spor veden u stálého rozhodčího soudu, upravují řády těchto soudů postup, který je 

nutné při podání námitek dodržet.
234

 

4.5 Rozhodné právo 

V rámci mezinárodního rozhodčího řízení můžeme pozorovat vliv hned několika 

právních řádů. Bělohlávek jich konkrétně identifikuje minimálně pět.  První stanovuje 

podmínky pro způsobilost stran. Druhým je právní řád, jenž je rozhodný pro rozhodčí 

smlouvu. Třetí právní řád určuje postup v rozhodčím řízení. Čtvrtý, jenž je rozhodným 

pro meritum věci. Posledním je pak právní řád stanovující podmínky pro uznání  

a výkon rozhodčího nálezu.
235

 Pro výklad obsažený v této podkapitole, budeme chápat 

rozhodné právo jako ten právní řád, který je určující pro meritum věci.  

ZMPS dává prostřednictvím § 119 stranám možnost si toto právo zvolit. V opačném 

případě dojde k určení rozhodného práva rozhodci a to na základě ustanovení ZMPS. 

Z dikce § 119 vyplývá, že se přihlédne k přímým normám práva takto určeného,  

tj. přihlíží se přímo k hmotnému právu a ne k normám kolizním.
236

 Ke kolizním 

ustanovením se přihlíží, pouze v případě, že by to vyplývalo z dohody stran. Bělohlávek 

upozorňuje na to, že strany sporu by při volbě práva měly brát do úvahy a respektovat 

také právo platné v místě řízení, je-li stranami určeno, popř. jsou-li schopny ho 

předpokládat, a také právní předpisy země, kde by mohlo dojít k výkonu rozhodnutí.
237

 

Zákon umožňuje rozhodnout dle zásad spravedlnosti a to za podmínky, že k tomuto 

explicitně strany rozhodce pověřily. Zakotvuje to nejen ZRozŘ (§ 25 odst. 3), ale také 

ZMPS ve svém ustanovení § 119. Rozhodnutí podle zásad spravedlnosti je tak výslovně 

umožněno i pro mezinárodní spory.  

U spotřebitelských sporů se setkáváme s omezením, jde-li o dohodu stran. Pokud by 

došlo k ujednání, jež by stanovilo rozhodcům povinnost rozhodovat dle zásad 

spravedlnosti, museli by také obligatorně užít ustanovení jinak rozhodného práva. 

                                                 
234

  Např.: § 24 Řádu RS, čl. 20 Rozhodčího Řádu Vídeňských pravidel VIAC. 
235

  BĚLOHLÁVEK, A. J., op. cit. v pozn. 23. Str. 602. 
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  KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M.; RŮŽIČKA, K. et. al. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd. 

Plzeň – Brno: Aleš Čeněk – Doplněk, 2015. 430 s.  ISBN 978-80-7380-550-0. Str. 392. 
237

  BĚLOHLÁVEK, A. J., Římská úmluva a Nařízení Řím I: komentář v širších souvislostech evropského 

a mezinárodního práva soukromého: vydání k 17. 12. 2009. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2009, 2 sv. 

(clxviii, 1316 s., s. 1317-2684). ISBN 978-80-7400-176-5. Str. 355. 
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Nutně u spotřebitelských sporů bereme do úvahy i § 87 odst. 2) ZMPS, díky němuž 

nelze spotřebitele zbavit ochrany, jež mu podle českého práva přísluší, pokud rozhodčí 

řízení probíhá v ČR a souvisí-li právní poměr založený spotřenitelskou smlouvou užeji 

s územím některého členského státu EU.  

Je-li určeno na základě ustanovení ZMPS jako rozhodné právo právní řád zahraniční, 

pak se při jeho zjišťování a používání uplatňuje ustanovení § 23 ZMPS. Tento stanoví 

použít zahraniční právo tak, jak se ho používá na území, na němž platí, není-li to 

v rozporu s nutně použitelnými předpisy českého práva, nepoužil by se.  

Možnost volby rozhodného práva umožňuje i Evropská úmluva. Chybí-li, dochází 

v souladu s touto úmluvou k určení rozhodného práva dle kolizních norem, které 

rozhodci v konkrétním případě považují za přiměřené. Rozhodci obligatorně přihlíží 

k ustanovením smlouvy a obchodním zvyklostem.
238

  

Ve vztahu k členským státům Evropské unie nutně zvažujeme otázku působnost 

nařízení Řím I.
239

 Nařízení Řím I ve svém čl. I odst. 2) negativně vymezuje svou 

působnost, přičemž stanoví, že se nevztahuje na rozhodčí smlouvy a dohody o volbě 

soudu. Z této formulace v celku jasně vyplývá, že rozhodné právo, kterým se bude řídit 

rozhodčí smlouva, nebude určováno podle nařízení Řím I, tj. nepoužijí se kolizní 

ustanovení obsažené v tomto nařízení, nýbrž bude nutné použít výše zmíněné 

ustanovení ZMPS či Evropské úmluvy. Nelze však z dikce čl. II nařízení Řím I zároveň 

vyvodit, že jeho ustanovení nelze použít při určování rozhodného práva pro meritum 

věci. Právě naopak mají rozhodci povinnost toto nařízení použít, jelikož jde o přímo 

použitelný předpis EU, který má aplikační přednost.
240

  

 

                                                 
238

  Čl. VII odst. 1) Evropské úmluvy.  
239

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17. Června 2008 o právu 

rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.  
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  DOBIÁŠ, P. a kol.: Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. Podle právního stavu  

k 1. lednu 2014. Praha: Leges 2013, 528 s. Str. 438. ISBN 978-80-87576-94-6: 
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5 Ukončení řízení 

Jedná se o závěrečnou fázi celého rozhodčí řízení. ZRozŘ spojuje ukončení rozhodčího 

řízení s právní mocí rozhodčího nálezu nebo s doručením usnesení v případech, kdy se 

rozhodčí nález nevydává. Stejnou úpravu nalezneme také v čl. 32 Vzorového zákona. 

Jedná se o myšlenkový posun oproti předešlé úpravě, kdy rozhodčí řízení končilo 

vydáním rozhodčího nálezu či usnesení.
241

 

5.1 Skončení usnesením  

V případech, kdy se nevydává rozhodčí nález, dojde ke skončení rozhodčího řízení 

rozhodnutím vydaným formou usnesení v souladu s § 23 odst. 2) ZRozŘ. Usnesení 

musí být podepsáno, odůvodněno a je nutné jej doručit tak jako rozhodčí nález. 

Usnesení se vydává, pokud se řízení nachází ve stavu, které vede k závěru, že je možné 

jej zastavit. Jedná se tak o situace, kdy došlo k zpětvzetí návrhu na zahájení řízení, 

odmítnutí pravomoci spor projednat a rozhodnout nebo nedošlo k zaplacení záloh na 

náklady řízení. Stejný způsob ukončení řízení předpokládá ve svém ustanovení § 44  

i Řád RS, který umožňuje vydání Usnesení o zastavení řízení. 

5.2 Rozhodčí nález  

Okamžik vydání rozhodčího nálezu záleží na vůli rozhodců, respektive na tom, 

zda  byly z jeho pohledu vyjasněny sporné otázky a byl zjištěn skutkový stav věci 

potřebný k rozhodnutí sporu. Rozhodčí nález rozhodce vydává ve věci samé či ukládá 

jeho prostřednictvím určitou povinnost. K vydání rozhodčího nálezu je potřebné, aby se 

na něm usnesla většina rozhodců. Strany mohou dle § 24 odst. 2) ZRozŘ požádat  

o uzavření smíru formou rozhodčího nálezu. Toto činí za účelem získání platného 

exekučního titulu, čím v souladu s § 40 odst. 1) písm. c) Exekučního řádu rozhodčí 

nález je. Během rozhodčího řízení mohou v jakémkoli jeho stádiu strany uzavřít smír,  

a to dokonce i po právní moci rozhodčího nálezu.
242

 Možnost plyne výslovně 
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  Ust. § 23 zákona č. 216/1994 Sb. ZRoZŘ ve znění před novelou zákon č. 19/ 2012 Sb., kterým se 

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

předpisů, a další související zákony. Dostupný z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-216/zneni-0. 
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 OLÍK, M., MAISNER, M., POKORNÝ, R., MÁLEK, P., JANOUŠEK, M. Zákon o rozhodčím řízení 

a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, 456 s. ISBN 978-80-

7478-714-0. Str. 131. 
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z ustanovení § 24 ZRozŘ, který zároveň stanovuje rozhodcům povinnost působit na 

strany, aby se dohodly na smírném řešení sporu. Toto je dáno zejména celkovou 

atmosférou rozhodčího řízení, která by prioritně měla být přátelská, ať nedojde ke ztrátě 

důvěry mezi stranami a přetržení obchodních kontaktů.  

Jedná-li se o řízení před stálým RS při HK ČR a AK ČR, pak rozhodčímu nálezu 

předchází usnesení o skončení ústního jednání, které se s ohledem na § 37 Řádu RS 

vydává, pokud jsou vyjasněny všechno okolnosti spojené se sporem. Tímto došlo 

k ukončení projednání sporu a k jeho dalšímu projednání by bylo nutné vydat nové 

usnesení. V tomto okamžiku by tak měly být vyjasněny všechny skutkové otázky  

a zjištěny veškeré stanoviska stran. Následně dochází k vydání rozhodčího nálezu, což 

je den v rozhodčím nálezu uvedený, popř. den, kdy došlo k ústnímu vyhlášení 

rozhodčího nálezu, vyhlašuje-li se. 

5.2.1 Náležitosti rozhodčího nálezu  

ZRozŘ stanovuje jednak požadavky na formu rozhodčího nálezu a jednak na jeho 

obsah.
243

 Rozhodčí nález má obligatorně formu písemnou a nesmí na něm chybět 

podpisy alespoň většiny rozhodců. Základní obsahovou náležitost tvoří jeho výrok, 

přičemž zákon zdůrazňuje jeho určitost. Odůvodnění smí chybět v případě, že se strany 

takto dohodly. Tato možnost není dána, jde-li o spory spotřebitelské. Při výskytu 

formálních chyb v nálezu, jako jsou například chyby v psaní či počtech, se nález 

upravuje usnesením a to kdykoliv na žádost stran. Takto vyhotovený nález se  

dle § 28 ZRozŘ doručuje, což je předpokladem nabytí právní moci. Právní moc vážeme 

na okamžik doručení rozhodčího nálezu. Byla-li však sjednána stranami možnost 

přezkumu v souladu s § 27 ZRozŘ, pak se stává nález pravomocným po marném 

uplynutí lhůty k podání žádosti o přezkum.  

Výrok rozhodčího nálezu stanoví stranám určitá práva a povinnosti. Jak je zmíněno 

výše, základním požadavkem je určitost výroku. Bělohlávek v tomto ohledu upřesňuje, 

že rozhodnutí by mělo obsahovat „přesnou individualizaci oprávněného a povinného, 

přesné vymezení práv a povinností k plnění, jakož i přesný rozsah a obsah plnění.“
244
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  Ust. § 25 a násl. ZRozŘ. 
244

  BĚLOHLÁVEK, A. J., op. cit. v pozn. 23. Str. 831. 
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5.2.2 Druhy rozhodčích nálezů 

Rozhodčí nález můžeme rozlišovat na cizí a domácí, přičemž rozhodující pro toto dělení 

může být místo konání rozhodčího řízení či procesní normy, podle kterých byl rozhodčí 

nález vydán.
 245

 Český právní řád stanoví jako základní východisko místo konání 

rozhodčího řízení, což plyne z § 38 ZRozŘ.  Relevance takového členění tkví převážně 

v možnosti soudu rozhodčí nález zrušit. Obecný soud je jí nadán pouze ve vztahu 

k rozhodčím nálezům domácím. 

Dále odlišujeme rozhodčí nález konečný, částečný a mezitímní. Konečným nálezem 

dochází k rozhodnutí o všech nárocích, jež jsou předmětem sporu stran. Jeho právní 

mocí dochází k zániku pravomoci rozhodců o věci rozhodovat. Částečný nález 

odlišujeme od konečného tím, že dojde k rozhodnutí pouze o části předmětu sporu a ne 

jeho celku. Pravomoc rozhodovat tak zaniká pouze ve vztahu k této části. Rozhodčím 

nálezem mezitímním dojde k rozhodnutí o základu nároku. Základem nároku chápeme 

dle rozhodnutí Nejvyšší Soud ČR sp. zn. 20 Cdo 2824/99 například „rozhodnutí  

o skutkovém základu sporu (skutkovém ději), kterým je uplatněný nárok charakterizován 

a z nějž se odvíjí právní posouzení základu věci; není-li základ nároku prokázán 

skutkově, nelze jej posoudit ani právně.“  Možnost rozhodnout prostřednictvím těchto 

zmíněných rozhodčích nálezu se odvozuje jednak z judikatury
246

, a to s ohledem na 

použití analogie OSŘ, a jednak i z běžné mezinárodní praxe.
247

 Pro ad hoc mezinárodní 

rozhodčí řízení se tato praxe odráží v čl. 34 odst. 1) Pravidlech UNCITRAL, která 

stanoví, že rozhodčí senát může vydávat jednotlivě nálezy o odlišných otázkách 

v různých fázích řízení. 
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  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. Str. 315. 
246

  K tomu např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 1528/2005, ze dne 25. dubna 2007, jež 

stanoví, že „Vztah obou právních norem je upraven § 30 zákona o rozhodčím řízení, podle kterého 

nestanoví-li zákon jinak, užijí se na řízení před rozhodci přiměřeně ustanovení občanského soudního 

řádu” a dále, že „Ono přiměřené znamená především zohlednění obecných zásad, na nichž stojí české 

rozhodčí řízení, to znamená použití norem občanského soudního řádu pod obecným rámcem zásad 

českého rozhodčího řízení (tak např. zákon o rozhodčím řízení nestanoví náležitosti rozhodčího 

nálezu, je proto nutno přiměřeně použít § 157 o. s. ř., není vyloučen ani mezitímní ani částečný 

rozhodčí nález).“ Dostupný z: http://kraken.slv.cz/32Odo1528/2005.  
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  BĚLOHLÁVEK, A. J., op. cit. v pozn. 23. Str. 831.  
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5.2.3 Zrušení rozhodčího nálezu 

Jak již bylo výše uvedeno, jedná se o projev kontrolní pravomoci obecného soudu.
248

 

Konkrétně dojde k vydání rozhodnutí obecného soudu, jehož výrok stanoví zrušení 

rozhodčího nálezu. Institut zrušení nelze zaměnit s přezkumem rozhodčího nálezu, který 

musí být zpravidla umožněn na základě dohody stran. Možnost zrušení zde existuje 

vždy a nelze jí dohodou stran vyloučit. Tento přístup je preferován v českém právním 

prostředí. Jiné jurisdikce možnost vzdání se práva podat návrh na zrušení rozhodčího 

nálezu ve svých právních řádech mohou připustit.
249

 Jako příklad si lze uvést právní 

úpravu Slovenské republiky, která v minulosti obsahovala možnost vyloučení podání 

návrhu, a to byl-li dán důvod pro obnovu řízení. V tomto ohledu došlo 1. 1. 2015 ke 

změně a vyloučení podání návrhu již není možné vůbec.
250

 Zrušit rozhodčí nález 

obecným soudem ČR lze v souladu s § 32 odst. 1) ZRozŘ pouze na návrh a je-li 

považován z hlediska českého práva za domácí, tj. bylo-li místo konání arbitráže na 

území ČR. Vyvozujeme to mimo jiné z toho, že zákonodárce nestanovil možnost 

zrušení v ZMPS, nýbrž umožnil obecným soudům možnost odepření uznání cizích 

rozhodčích nálezů. Rozehnalová dále dodává, že předmětem zrušení nemůže být 

rozhodčí nález mezitímní.
251

 Lhůta pro podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu je 

tříměsíční a počíná doručením rozhodčího nálezu straně, jež se zrušení domáhá. Klíčový 

je tak okamžik doručení, přičemž okamžik právní moci rozhodčího nálezu se jeví 

z tohoto hlediska jako nevýznamný. Zákon nevylučuje, aby návrh na zrušení podala  

i strana, jež byla ve sporu úspěšná.
252

 

Důvody ke zrušení rozhodčího nálezu stanoví ZRozŘ v § 31, přičemž se jedná o výčet 

úplný. Zákonodárce je shledává zejména v situaci: nearbitrability sporu, neplatnosti  

či neexistenci rozhodčí smlouvy, nedostatku rozhodcovské způsobilosti, nemožnosti či 

nedovolenosti plnění, existenci důvodů pro obnovu řízení dle OSŘ.  Zákonodárce navíc 

stanovuje u některých důvodů podmínku, jež tkví v tom, že vadu musela strana, jež 
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  Právní základ tohoto institutu byl rozebrán, již v kapitole 1.4. Vztah rozhodčího a soudního řízení. 
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  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. Str. 345. 
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  Ust. § 42 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní ve znění od 1. 1. 2015. Dostupný  

z: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-244/znenie-20150101. 
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  ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. Str. 344. 
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 OLÍK, M., MAISNER, M., POKORNÝ, R., MÁLEK, P., JANOUŠEK, M. Zákon o rozhodčím řízení 

a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, 456 s. ISBN 978-80-

7478-714-0. Str. 219. 
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podává návrh na zrušení, uplatnit v podobě námitky již během rozhodčího řízení.
253

 

Neuplatnila-li strana své námitky, ač tak učinit mohla, a to nejpozději než začala jednat 

ve věci samé
254

, dojde k zamítnutí návrhu. V návrhu na zrušení rozhodčího nálezu 

podaných spotřebitelem shledáváme úpravu institutu zrušení ve vztahu ke spotřebiteli 

mnohem liberálnější.
255

 Spotřebitel například nemusí žádat o odkladný účinek návrhu 

na zrušení rozhodčího nálezu. Soud ex offo přezkoumává, zda důvody pro odložení 

vykonatelnosti nálezu existují a vydá v této věci rozhodnutí. Zákon navíc stanoví 

sedmidenní lhůtu pro vydání takového rozhodnutí. Do rozhodnutí v této věci je  

u návrhu na zrušení rozhodčího nálezu podaném spotřebitelem ex lege odkladný účinek 

stanoven v § 32 odst. 3) ZRozŘ. Obecně návrh na zrušení odkladný účinek 

vykonatelnosti nemá. Zákon umožňuje podat návrh na odklad vykonatelnosti  

(§ 32 ZRozŘ), kterému bude vyhověno, je-li návrh na zrušení rozhodčího nálezu 

důvodný. 

V nastalém řízení může strana tvrdit nové skutečnosti a navrhovat nové důkazy, 

přičemž, jak dovodil Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku sp. zn. 23 Cdo 3728/2011, je 

omezena pouze obecnými instituty občanského soudního řízení (např. zásada 

koncentrace řízení).
256,257 

                                                 
253

  Ust. § 33 ZRozŘ. 
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 K tomu např. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. března 2014, sp. zn. 23 Cdo 2647/2013, kterým 

odmítl dovolání jako nepřípustné a zároveň potvrdil závěr odvolacího soudu a konstatoval, že „pojem 

nejpozději než začala jednat ve věci samé, je nutné chápat nejpozději prvním úkonem v řízení týkající 

se věci samé, nikoli nejpozději do prvního jednání ve věci.“ 
255 

Liberálnost dokládá i Rozsudek SDEU ve věci C-168/05 Maria Mostaza Claro ze dne 26. 10. 2006, 

kde SDEU stanovil: „Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách 

[zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách musí být vykládána v tom smyslu, že 

vyžaduje, aby  vnitrostátní soud, kterému je předložena žaloba na neplatnost rozhodčího nálezu, 

posoudil neplatnost rozhodčí dohody a zrušil tento nález v důsledku toho, že uvedená dohoda 

obsahuje zneužívající klauzuli, i když spotřebitel neplatnost rozhodčí dohody uplatnil nikoli v rámci 

rozhodčího řízení, ale pouze v rámci žaloby na neplatnost.“ Dále také Rozsudek SDEU ve věci 

C-40/08 Asturcom ze dne 6. 10. 2009, v němž SDEU uvedl: „Směrnice Rady 93/13/EHS ze  

dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách musí být vykládána 

v tom smyslu, že vnitrostátní soud, který rozhoduje o návrhu na nucený výkon pravomocného 

rozhodčího nálezu vydaného bez účasti spotřebitele, musí, pokud má za tímto účelem k dispozici 

nezbytné informace o právním a skutkovém stavu, i bez návrhu posoudit nepřiměřenost rozhodčí 

doložky obsažené ve smlouvě uzavřené prodávajícím nebo poskytovatelem se spotřebitelem, je-li podle 

vnitrostátních procesních pravidel možné provést takové posouzení v rámci obdobných řízení na 

základě vnitrostátního práva. Jde-li o nepřiměřenou doložku, přísluší tomuto soudu vyvodit veškeré 

důsledky, které z toho vyplývají podle vnitrostátního práva, aby se ujistil, že tento spotřebitel nebude 

uvedenou doložkou vázán.“ 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. května 2012, sp. zn. 23 Cdo 3728/2011. Dostupný  

z: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/639E8E2B6E41525DC1257A4E006

78F93?openDocument&Highlight=0,.  



67 

 

Právní důsledky zrušení rozhodčího nálezu jsou dvojí. Jednak může dojít k rozhodnutí 

v rámci pokračujícího soudního řízení, přičemž rozhodčí řízení zákon už vylučuje. 

Rozhodnutí v pokračujícím soudním řízení lze však vydat pouze v zákonem uvedených 

případech (§ 34 odst. 1) ZRozŘ). Iniciuje jej strana svým návrhem, jenž lze podat po 

právní moci rozsudku, kterým došlo ke zrušení rozhodčího nálezu. V případě, že došlo 

ke zrušení z důvodů, u nichž nelze pokračovat v soudním řízení, může se vést na návrh 

strany nové rozhodčí řízení.  

Za splnění všech zákonem stanovených podmínek nabude rozhodčí nález právní moci  

a následně je i soudem vykonatelný. Hrozí-li neprodleným výkonem újma, může 

obecný soud na návrh strany odložit vykonatelnost rozhodčího nálezu.  

Zákon mimo možnosti odložení výkonu poskytuje také možnost úplného zastavení 

výkonu rozhodčího nálezu. Primárně se podává návrh na zastavení výkonu rozhodčího 

nálezu s návrhem na zrušení rozhodčího nálezu, ale není vyloučeno podat návrh na 

zastavení výkonu rozhodčího nálezu, pokud návrh na jeho zrušení nebyl vůbec podán. 

Zákon toto explicitně umožňuje v § 35 odst. 1) ZRozŘ. Návrh se podává soudu, který 

výkon provádí a zákon nestanovuje časové omezení k podání návrhu. V případě podání 

tohoto návrhu pak soud provádění výkonu rozhodčího nálezu povinně přeruší. Současně 

s tímto ukládá soud povinnému, aby podal návrh na zrušení rozhodčího nálezu, a to do 

30 dnů k soudu příslušnému pro zrušení rozhodčího nálezu (§ 35 odst. 1) ZRozŘ. Tato 

povinnost tak dává stranám jiný způsob, jak dostát zrušení rozhodčího nálezu, pokud by 

jim tříměsíční lhůta, jež stanovuje § 32 odst. 1) ZRozŘ, propadla. Nedostojí-li povinný 

své povinnosti a uplyne-li marně třicetidenní lhůta soud i bez návrhu pokračuje  

ve výkonu rozhodčího nálezu. 

                                                                                                                                               
257

 Dále také např.: rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. ledna 2014, sp. zn. 33 Cdo 2748/2013; 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. května 2013, sp. zn. 23 Cdo 2807/2012. Z těchto 

rozhodnutí vyplývá, že tříměsíční lhůta omezuje pouze podání návrhu a nelimituje uplatnění důvodu 

popř. dalších důvodu, které vedou ke zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 ZRozŘ. 
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6 Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů 

Uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu jsou kategorie, které již nejsou řády stálých 

rozhodčích soudů upraveny. Ani strany si nemohou určit ve svých ujednáních 

podmínky uznání a výkonu rozhodčích nálezů. Jedná se o součást arbitráže, která zcela 

podléhá dikci právních řádů jednotlivých států. Pouze ony díky své suverénní pozici 

mohou určit, které rozhodčí nálezy na jejich území uznány být mohou a za jakých 

podmínek budou dále vykonány. Tyto podmínky jsou tedy jednak určeny právními řády 

státu, ale také jejich mezinárodními závazky.
258

  

Při uznání a výkonu rozhodčích nálezů, vždy nutně zkoumáme otázku, který stát 

domiciluje dané rozhodčí řízení. Právě právní řád tohoto státu určí, za jakých podmínek 

nabývá cizí rozhodčí nález právní moci a vykonatelnosti.
259

 Jak již dříve bylo zmíněno, 

v českém právním prostředí se rozhodčí nález považuje za nález státu, v němž byl 

vydán, což plyne z ustanovení § 38 ZRozŘ. Právní regulaci uznání a výkonu cizích 

rozhodčích nálezů nenalezneme v ZRozŘ, nýbrž tuto problematiku z části upravuje 

ZMPS. Převážně je právní úprava ponechána na mezinárodních úmluvách, jež poskytují 

záruky uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. Ustanovení ZMPS budou aplikována 

na ty rozhodčí nálezy, jejíž země původu není signatářem NYÚ a zároveň neexistuje-li 

smlouva o právní pomoci mezi ČR a touto zemí. V současnosti jediný stát, jenž není 

signatářem NYÚ, s nímž ČR uzavřela smlouvu o právní pomoci, která stanovuje uznání 

a výkon rozhodčích nálezu, je Jemen.  

6.1 Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů dle vnitrostátního práva 

Prostřednictvím uznání se dostává cizímu rozhodčímu nálezu stejného právního účinku 

jako tuzemským rozhodčím nálezům. Pro uznání není nutné v ČR zvláštní rozhodnutí  

a činí se tak pouze přihlédnutím k danému rozhodčímu nálezu. Přihlédnutím bere orgán 

rozhodčí nález do úvahy a vyvozuje z něj právní důsledky.
260

 Tato povinnost plyne 

jakémukoli orgánu z § 122 odst. 1) ZMPS. Jedinou podmínku uznání vidíme v zásadě 

vzájemnosti vyjádřené v ustanovení § 120. Český právní řád umožňuje orgánu odepřít 
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 Těmi jsou zejména NYÚ, popř. pro ČR také Evropská úmluva. 
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 PAUKNEROVÁ, M., op. cit v pozn. 38. Str. 794. 
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 PAUKNEROVÁ, M., op. cit v pozn. 38. Str. 808. 
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uznání z důvodů stanovených § 121 ZMPS. K odepření dojde, nesplnil-li rozhodčí nález 

zákonné podmínky nabytí právní moci a vykonatelnosti podle práva státu, v němž byl 

vydán, popř. pokud byl v tomto státě zrušen či  podle tohoto práva zrušen. Tyto důvody 

reflektují situaci, kdy jsou proti rozhodčímu nálezu přípustné opravné prostředky  

a může být tak přezkoumán či zrušen a také situaci, kdy rozhodčí nález díky svému 

zrušení, již vůbec jako exekuční titul neexistuje. Další důvod tkví v odepření z důvodu 

narušení veřejného pořádku a také je-li stižen vadou, pro niž lze zrušit český rozhodčí 

nález, což vede k odkazu na § 31 ZRozŘ. Dochází-li k uznání rozhodčího nálezu, 

nevede orgán zvláštní řízení a nevydává rozhodnutí, pouze přezkoumává, zda nejsou 

dány důvody pro odepření. Při odepření uznání, nedochází ke zrušení rozhodčího nálezu 

a nevidíme zde ani vliv na odepření výkonu na území jiného státu. Odepření výkonu 

působí pouze na území státu, jehož soud posuzoval, zda nejsou dány důvody  

pro odepření.
261

  

Výkon cizího rozhodčího nálezu se koná na základě nařízení rozhodnutím českého 

soudu. Toto rozhodnutí je v souladu s § 122 odst. 2) ZMPS třeba odůvodnit.  Samotný 

výkon pak probíhá podle norem českého právního řádu a tedy konkrétně OSŘ,  

popř. dle EŘ. 

6.2 Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezu dle NYÚ 

Nejpodstatnějším mezinárodním závazkem ČR, a v podstatě převážně části světa, na 

poli uznání a výkonu rozhodčí nálezu, je NYÚ. Klíčovým se v rámci NYÚ jeví závazek 

uznat cizí rozhodčí nálezy, vyjádřený v jejím čl. III. Toto ustanovení klade důraz na to, 

že stát, kde se o uznání a výkon žádá, nahlíží z pohledu svého právního řádu na 

rozhodčí nález jako cizí. Tentýž článek stanoví povinnost povolit výkon cizího 

rozhodčího nálezu. Výslovně stanoví, že výkon bude probíhat podle předpisů o řízení, 

jež platí na území, kde je nález uplatňován. NYÚ tak neobsahuje procedurální pravidla 

pro postup, jak uznat a vykonat rozhodčí nález, to stanovují vnitrostátní předpisy.  

V ČR dojde k postupu podle ustanovení ZMPS a uznání bude probíhat pouhým 

přihlédnutím. Zvláštní řízení tak není v ČR nutné. V jiných jurisdikcích však může být 

přípustné, je-li to potřebné pro tamní rozhodčí nálezy.  
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 ROZEHNALOVÁ, N., op. cit. v pozn. 17. Str. 365. 
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K uznání a výkonu musí strana, jež o to žádá předložit v souladu s čl. IV NYÚ pouze 

prvopis či ověřenou kopii rozhodčího nálezu a prvopis či ověřenou kopii rozhodčí 

smlouvy. Vše musí být opatřeno příslušnými úředními překlady do úředního jazyka 

země, kde se o uznání a výkon žádá. V neposlední řadě musí spolu s těmito dokumenty 

podat žádost k příslušnému soudu. Vnitrostátní předpisy by tyto požadavky neměly 

prohlubovat. Dikce čl. IV hodnotíme jako pro-arbitrážní, jelikož to, co strana požadující 

uznání a výkon obligatorně předkládá, se nejeví příliš přísné.
262

 Ve světle nového 

návrhu úmluvy o mezinárodním uznání a výkonu rozhodčích smluv a nálezu z roku 

2008, na kterém se autorsky podílel zejména Albert Jan Van den Berg
263

, se však tento 

přístup může jevit stále jako striktní. Návrh totiž vypouští požadavek předložení 

písemné rozhodčí smlouvy a za dostačující považuje předložení rozhodčího nálezu.
264

 

Jde-li o prokázání platnosti rozhodčí smlouvy. NYÚ to výslovně nepožaduje, přičemž 

také Born zastává názor, že z dikce ustanovení čl. IV tato povinnost nevyplývá. 

Přiznává však, že interpretace tohoto článku se v jurisdikcích liší a uvádí, že některé 

soudy nesprávně stanovují povinnost prokázat naplnění požadavků formy rozhodčí 

smlouvy, jak je stanovuje čl. II NYÚ.
265

 

Jak již bylo výše uvedeno, ČR využila možnost výhrady k NYÚ, díky níž dochází na 

území ČR k uznání a výkonu rozhodčích nálezu jen na základě reciprocity.  

Tuto výhradu reciprocity využilo mimo ČR poměrně široké spektrum dalších 

signatářů.
266

 Konkrétně tak dojde k tomu, že žádá-li strana o uznání a výkon cizího 

rozhodčího nálezu, jehož domicil není smluvní strana NYÚ, nelze NYÚ aplikovat.
267

 

Aplikovány tak budou vnitro stání normy státu, kde by mělo dojít k uznání a výkonu.  

NYÚ také stanovuje možnost odepření uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu,  

a to na základě žádosti, jež v souladu s čl. VI NYÚ primárně nemá odkladný účinek. 

Ten ji však po uvážení může byt přiznán.  Z textu NYÚ, a to konkrétně z čl. V, se 
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  BORN, G., op. cit. v pozn. 10. Str. 2703. 
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 Text hypotetického návrhu úmluvy o mezinárodním uznání rozhodčích smluv a nálezů z roku 2008 
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Čeněk, 2011. 200 s. ISBN 978-80-7380-349-0. 
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profilují dvě skupiny důvodů k odepření uznání a výkonu.
268

 První, jejíž úpravu 

nalezneme v čl. V odst. 1) NYÚ zahrnuje důvody, pro které lze odepřít až na základě 

podané žádosti. Druhá je upravena v odst. 2) téhož článku, kde existence žádosti není 

k odepření nutná a orgán tak může činit sám, zjistí-li, že (i) předmět sporu není 

arbitrabilní nebo (ii) by jeho uznání a výkon byl v rozporu s veřejným pořádkem. 

Důvody u nichž nelze odepřít bez žádosti tkví zejména v (i) nezpůsobilosti stran uzavřít 

rozhodčí smlouvu
269

, (ii) neplatnosti rozhodčí smlouvy dle práva, kterým se rozhodčí 

smlouva řídí (iii) nález se netýká sporu, o němž je uzavřena rozhodčí smlouva,  

(iv) složení rozhodčího soudu, popř. proces rozhodčího řízení, nebyl v souladu 

s ujednáním či zákony země, kde se konalo (v) došlo ke zrušení rozhodčího nálezu nebo 

odložení výkonu ve státě vydání, (v) existenci závazných vad řízení např. nedošlo 

k řádnému vyrozumění strany. Výčet těchto důvodů je taxativní a nelze vnitrostátní 

úpravou přidávat další.  

Odepření z důvodu veřejného pořádku je rozsáhlou kategorii, jíž nutně věnujeme větší 

pozornost. NYÚ umožňuje odepření, pokud vnitrostátní soud shledá rozhodčí nález 

v nesouladu s veřejným pořádkem. NYÚ veřejný pořádek jako teminus technicus 

nedefinuje.  Hrozí nebezpečí, že bude tento pojem interpretován velice široce a mohlo 

by tak dojit k odepření z důvodu neadekvátních.  Mosesová však dodává, že většina 

jurisdikcí se přiklání spíše k restriktivnímu výkladu tohoto ustanovení a dodržuje tak 

pro-arbitrážní přístup celé NYÚ.
270

  Důležitost výhrady veřejného pořádku vidíme 

zejména v obraně proti takovým rozhodnutím, jež se příčí základům českého právního 

řádu a základním představám zákonodárce o spravedlnosti. Lze si představit, že se bude 

jednat o situace, kdy rozhodčí nález stanoví takovou povinnost, jejíž plnění by bylo 

v rozporu s kogentními normami, popř. jak uvádí Růžička, by došlo k fingovanému 

rozhodčímu řízení v zahraničí, zatímco ve skutečnosti by celé (a to i s fází vydání 

rozhodčího nálezu) probíhalo na území ČR.
271
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 PAUKNEROVÁ, M., op. cit v pozn. 38. Str. 798. 
269

 NYÚ stanovuje, že k uplatnění tohoto důvodu musí být strany nezpůsobilé podle práva, které se na ně 

vztahuje. Tato formulace je poměrně komplikovanou otázkou. V tuzemské právní úpravě se nutně tak 

budou aplikovat normy ZMPS a to konkrétně § 29 a § 30, které jsou kolizními normami pro určení 

právní osobnosti a svéprávnosti stran, popř. ustanovení Evropské úmluvy. 
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 MOSES, M. L. The principles and practice of international commercial arbitration. 2. vyd. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2012, xx, 372 s. ISBN 9781107401334. Str. 228. 
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 PAUKNEROVÁ, M., op. cit. v pozn. 38. Str. 804. 
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6.3 Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů podle Evropské úmluvy  

Svou působnost omezuje jen na mezinárodní obchodní arbitráž, tj. upravuje možnost 

zrušení rozhodčího nálezu a vymezuje ve svém čl. IX důvody, pro něž může obecný 

soud rozhodčí nález zrušit. Vzhledem k působnosti Evropské úmluvy se tyto důvody 

vztahují pouze na rozhodčí nálezy, které jsou výsledkem řízení s mezinárodním prvkem, 

jehož předmětem byl spor obchodní povahy. Z textu Evropské úmluvy je patrné,  

že institut uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezu výslovně neupravuje, resp. jej do 

svých ustanovení nezahrnuje. Toto se zdá být logické, jelikož v době vzniku Evropské 

úmluvy, již existovala NYÚ, což deklaruje samotná Evropská úmluva ve svých 

úvodních proklamacích. Implicitně však možnost odmítnutí uznání a výkonu 

rozhodčího nálezu odvozujeme a to z čl. IX odst. 1) Evropské úmluvy. Tuto možnost 

mají obecné soudy pouze tehdy, byl-li rozhodčí nález zrušen v souladu s právem,  

kde byl vydán nebo s právem, podle něhož byl vydán. Navíc toto zrušení musí být 

vysloveno jen pro některý z důvodu v Evropské úmluvě vymezený. Tyto důvody 

obsahuje čl. IX písm. a)  - d). Svou podstatou jsou totožné s důvody, pro něž lze odepřít 

uznání a výkon rozhodčího nálezu na základě žádosti podle NYÚ. Tato ustanovení tak 

nepřímo omezují důsledky zrušení rozhodčího nálezu, pokud není zrušení založeno  

na důvodech výše uvedených.
272

 Evropská úmluva pak výslovně stanoví, že mezi těmi 

státy, kteří jsou současně signatáři NYÚ se omezuje čl. V odst. 1) písm. e) NYÚ  

pouze na ty důvody, které Evropská úmluva pro zrušení přímo uvádí. Jedná se tak  

o důvody, jež se shodují s důvody pro odepření uznání a výkonu stanoven  

čl. V odst. 1) písm. a) – d) NYÚ. 
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 BORN, G., op. cit. v pozn. 10. Str. 2560. 
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ZÁVĚR 

V Úvodu diplomové práce bylo vymezeno několik cílů, z nichž primární bylo podání 

komplexního a objektivního pohledu na současné trendy v oblasti mezinárodní 

obchodní arbitráže. Srovnání těchto trendů bylo provedeno jak na úrovni vnitrostátních 

právních řádů a tak i na úrovni mezinárodní.  

 V počáteční části práce byl definován pojem mezinárodní obchodní arbitráž z pohledu 

české právní úpravy. Došlo k vymezení jednotlivých forem rozhodčího řízení a to sice 

institucionálního řízení či ad hoc řízení. Analyzovali jsme názorový posun Ústavního 

soudu ČR na samotnou podstatu rozhodčího řízení, která je reprezentována jeho 

základními teoriemi, přičemž v současnosti je jako stěžejní vnímána teorie jurisdikční.  

V práci došlo k vymezení základního právního rámce a byl přiblížen jeho dosavadní 

vývoj a základní změny poslední doby v právních řádech vybraných zemí, které 

charakterizují vývojové tendence ve sféře mezinárodního rozhodčího řízení. Lze dospět 

k závěru, že v českém právním prostředí stále existují určité nedostatky právní úpravy, 

která de lege ferenda mohou dostát určitých změn. Podstatná část je také věnována 

vztahům mezi prameny vnitrostátními a mezinárodní povahy a jejich vzájemnému 

vlivu. V oblasti mezinárodní obchodní arbitráže hrají mezinárodní úmluvy, vzorové 

zákony a modelová pravidla důležitou roli a typická je jejich reflexe ve vnitrostátních 

právních úpravách. Proto vidíme v mezinárodní sféře tendence přijímat změny, jež 

budou působit univerzálně a které jsou zacílené přispět ke sbližování vnitrostátních 

právních předpisů. 

Současný vývoj v oblasti mezinárodní obchodní arbitráže má vliv na výhodnost 

rozhodčího řízení oproti soudnímu řízení. Pozitiva arbitráže již nelze vnímat příliš 

dogmaticky, jelikož mnohé z nich se stávají velice relativními. Toto je viditelné 

zejména v oblasti finanční nákladnosti a rychlosti rozhodčího řízení. Vývoj posledních 

několika let viditelný v právních řádech stálých rozhodčích soudů mezinárodního 

významu, který dokládá snahu navrátit rozhodčímu řízení ty výhody, jež přinesly 

v minulosti rozhodčímu řízení takovou popularitu. Setkáváme se s takovými instituty  

a procesními pravidly, které jsou zacílené na zkrácení řízení a redukci jeho finanční 
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náročnosti. Těmito jsou zejména možnosti vést zrychlená řízení, zkrácení lhůt, 

konsolidace řízení apod. 

Mimo jiné se práce věnuje přiblížení průběhu a organizace mezinárodního rozhodčího 

řízení. Zabývá se jednak formou rozhodčí smlouvy a také arbitrabilitou, a to s ohledem 

na vliv recentní judikatury Nejvyššího soudu ČR.  Akcentována je zejména autonomie 

stran a možnost odchýlení se od pravidel, jež jsou předestřeny vnitrostátními zákony  

a řády stálých rozhodčích soudů. Tato autonomie se projevuje v mnohém. Práce se 

například zabývala možností uzavřít rozhodčí smlouvu v různých podobách; uzavřením 

alternativních rozhodčích doložek; výběrem místa rozhodčího řízení; internacionalizací 

rozhodčího řízení; zvolení si rozhodného práva pro meritum věci apod.  

V závěrečné kapitole je rozebrána konečná fáze rozhodčího řízení, a to sice způsob jeho 

ukončení a na něj případně navazující uznání a výkon rozhodčích nálezů. Uznání  

a výkon cizího rozhodčího nálezu byly předmětem rozboru, protože mají klíčový 

význam, pokud povinnosti uložené sporné straně rozhodčím nálezem v mezinárodní 

obchodní arbitráži nebyly splněny dobrovolně. Do úvahy byla brána nejen ustanovení  

NYÚ a Evropské úmluvy, které vytváří základní východiska právní úpravy uznání  

a výkonu, ale také relevantní ustanovení tuzemské právní úpravy obsažená v ZMPS. 

Tato práce ukazuje, že oblast mezinárodní obchodní arbitráže je stále dynamicky se 

rozvíjejícím fenoménem. Stejně jako u samotného mezinárodního obchodu je i zde 

stagnace nemyslitelná. Stálé rozhodčí soudy se snaží o co nejvyšší míru flexibility tak, 

ať strany sporu mohou konflikty řešit efektivně, hospodárně a rychle v rámci svých 

přátelských vztahů. Mezinárodní obchodní arbitráž tak zcela naplňuje její základní 

funkci a to napomáhat mezinárodnímu obchodu a rozvoji vztahů ekonomických 

subjektů.  
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Seznam použitých zkratek 

AA     Arbitration act z roku 1996 

AAA    Americká arbitrážní asociace, New York (založeno 1926) 

ADR    Alternativní řešení sporu  

ČR    Česká republika 

ČSR    Československá republika 

EŘ  Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 

exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 

Evropská úmluva Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži 

(podepsána 21. dubna 1961 v Ženevě) 

EU  Evropská unie 

ICC    Mezinárodní obchodní komora v Paříži (založeno 1919) 

ICSID  Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic 

(International Centre for Settlement of Investment 

Disputes) 

LCIA  Mezinárodní rozhodčí soud v Londýně (London Court of 

International Arbitration) 

NYÚ  Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 

(Newyorská úmluva z roku 1958) 

OSŘ    Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

Pravidla UNCITRAL   Rozhodčí pravidla UNCITRAL  

RS při HK ČR a AK ČR  Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky  

RŘ LCIA   Rozhodčí řád  Mezinárodního rozhodčího soudu 

v Londýně 
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Řád RS  Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie 

UNCITRAL Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo 

UNCITRAL  

Vzorový zákon   Vzorový zákon UNCITRAL pro mezinárodní obchodní 

arbitráž (1985) 

VIAC  Mezinárodní rozhodčí soud při Spolkové hospodářské 

komoře ve Vídni 

Washingtonská úmluva Washingtonská úmluva o řešení sporů z investic mezi 

státy a občany druhých států z roku 1965 

ZMPS  Zákon č. 91/2012 Sb., zákon o mezinárodním právu 

soukromém 

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

rozhodčích nálezů 

Ženevská úmluva Ženevská úmluva o vykonatelnosti cizích rozhodčích 

výroků z roku 1927 

Ženevský protokol   Ženevský protokol o doložkách o rozsudím z roku 1923
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Resumé  

Tato práce se soustřeďuje na současný vývoj mezinárodní obchodní arbitráže 

v mezinárodní i vnitrostátní sféře. Cílem je analyzovat a popsat nové fenomény v této 

oblasti s ohledem na jejich zakotvení v právních řádech jednotlivých zemí  

a v mezinárodních pramenech práva. Téma je strukturováno do šesti na sebe 

navazujících kapitol.  

Úvodní kapitola se zabývá pojmem mezinárodní obchodní arbitráže, jejími historickými 

a teoretickými východisky. Zaměřuje se na výhody a nevýhody arbitráže jako jiného 

způsobu řešení sporu vedle soudního řízení.  

Navazující část práce vymezuje prameny právní úpravy tohoto institutu. Člení se do tří 

částí a to s ohledem na původ a zároveň i účel těchto pramenů. V této kapitole se 

podrobněji popisují případné recentní změny ve zmíněných právních pramenech.  

Třetí kapitola pojednává o základních zásadách rozhodčího řízení a jejích reflexi. 

Výklad se zaměřuje na současné projevy těchto zásad. 

Druhá polovina práce analyzuje samotný proces realizace mezinárodní obchodní 

arbitráže. Její organizace je popsána v kapitole čtvrté, která se věnuje základním 

instrumentům, které umožňují průběh arbitráže. Konkrétně pojednává o rozhodčí 

smlouvě a její platnosti, zahájení rozhodčího řízení, základních stádiích průběhu 

rozhodčího řízení a věnuje se také rozhodci, jeho způsobilosti a základním 

povinnostem. V této části práce se reflektují zásadní změny a vývoj viditelný  

v mezinárodní obchodní arbitráži. Také se zohledňuje relevantní judikatura soudů ČR.  

Otázku ukončení rozhodčího řízení obsahuje kapitola pátá. Kapitola se člení do dvou 

částí, které se dotýkají skončení rozhodčího řízení usnesením a ukončením 

prostřednictvím vydání rozhodčího nálezu. Rozhodčímu nálezu je věnován široký 

prostor a v několika podkapitolách se práce věnuje jeho náležitostem, druhům 

rozhodčího nálezu a možnostem jeho zrušení.  

Závěrečná kapitola se soustřeďuje na problematiku uznání a výkonu cizích rozhodčích 

nálezu a to převážně z pohledu Newyorské úmluvy a Evropské Úmluvy.  
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Abstract 

This thesis focuses on the recent development of international commercial arbitration in 

international and national sphere. The aim is analysis and description of new trends in 

this field taking into account their implementation in legal system of the particular states 

and in the sources of international law. The structure of this thesis is composed by six 

chapters. 

The introductory chapter concentrates on the concept of international commercial 

arbitration, on its historical and theoretical bases. The advantages and disadvantages of 

the international commercial arbitration as the extrajudicial solution of the conflict are 

also covered in this chapter.  

Consequential chapter defines sources of law which apply to this juridical institute. It is 

divided into three sections according to its origin and also its function of these sources. 

This chapter closely describes eventual recent modification in the mentioned sources 

of law. 

The third chapter covers fundamental principles of the arbitration and its reflections. 

The explanation is focused on recent expressions of these principles. 

Second part of the thesis analyses the process of realization of international commercial 

arbitration. Its organization is described in the chapter four which deals with main 

instruments enabling process of arbitration. Concretely, it governs arbitration agreement 

and its validity, initiation and basic procedural stages of the arbitration and 

arbitrators’ duties and its suitability. In this part of thesis the main changes and 

development seen in international commercial arbitration is covered. Against this 

background, the main case-law in Czech Republic and its importance are reflected. 

The question of the conclusion of the arbitration is taken into account in the fifth 

chapter. It is also divided into two parts which deal with finalization of the arbitration 

through the decision and the arbitration award. The main interest is devoted to the 

arbitration award and in several subsections are described its formalities, its types, its 

challenge and the possibility of nullification. 
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The final chapter is focused on the issue of recognition and enforcement of foreign 

arbitral awards from the point of view of New York convention, European convention 

and national law.  
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