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Úvod
Spory jsou a vždy byly součástí mezilidských vztahů i obchodu, a to jak mezinárodního,
tak vnitrostátního. Rostoucí globalizace a rozvoj mezinárodního obchodního styku má významný
vliv na zvyšující se počet sporů, které z těchto vztahů vznikají. Cílem této diplomové práce je
nejen nastínění problematiky, právní úpravy a současných trendů řešení těchto sporů, ale
především komparace možností rozhodování mezinárodních obchodních sporů v ČR. V této
souvislosti budou jednotlivé způsoby uvedeny, popsány, komparovány a analyzovány, zejména
v poslední části práce. Vzhledem k obsáhlosti tématu a rozsahu diplomové práce se budu i
v ostatních kapitolách orientovat na Českou republiku, nicméně částečně budu uvádět i
zahraniční právní úpravu a možnosti rozhodování sporů na mezinárodní úrovni jinými než
českými institucemi. Zdrojem informací bude především odborná literaturu, a to jak tuzemská,
tak zahraniční, právní i jiné předpisy, řády stálých rozhodčích soudů a částečně i judikatura.
V první části práce obecně uvedu možnosti rozhodování mezinárodních sporů, vymezím,
v čem spočívá jejich mezinárodnost a představím tzv. ADR, tedy alternativní způsoby řešení
sporů vyjma řízení rozhodčího. Budu se věnovat jak již ustáleným způsobům, tak i novým
možnostem, které přináší dnešní doba a rozvoj technologií, a to včetně jejich právní úpravy.
Parciálně dojde ke vzájemné komparaci a pozornost bude věnována jejich využití v konkrétních
případech.
Ve druhé části se budu zaobírat mezinárodní obchodní arbitráži, tedy řízením před
rozhodčími soudy, které patří k nejfrekventovanějším metodám rozhodování těchto sporů. Zde
budou zmíněny podmínky, průběh a druhy rozhodčího řízení a částečně i zahraniční rozhodčí
instituce rozhodující spory v oblasti mezinárodní obchodní arbitráže. Dále bude vysvětlen pojem
arbitratilita a uvedena mezinárodní právní úprava. Pouze okrajově se však budu věnovat tématu
on-line rozhodčího řízení, které se rychle vyvíjí a o které se stále zvyšuje zájem. Tato
problematika by si zasloužila více prostoru, který jí v této práci nemůže být dán.
Třetí část bude pojednávat o způsobech řešení mezinárodních obchodních sporů v České
republice. Opět se zaměřením především na rozhodčí řízení, nicméně budou popsány i ostatní
možnosti alternativních způsobů řešení mezinárodních obchodních sporů a krátce uvedeno řízení
soudní. Krátce budou představeny i stálé rozhodčí soudy, které na našem území působí.
Poslední část bude věnována komparaci rozhodčího a soudního řízení v ČR v případě
rozhodování mezinárodních obchodních sporů. Budu srovnávat obě řízení z různých hledisek,
1

analyzovat výhody a nevýhody obou způsobů a popisovat jednotlivé instituty. I zde se okrajově
dotknu alternativních způsobů řešení, a to v případě jejich kombinace s oběma řízeními. Abych
naplnil vytyčené cíle, budu používat především metody komparace, analýzy a deskripce.
Z hlediska rozsahu práce není možné věnovat prostor historii a vývoji rozhodování
obchodních sporů. Stejně tak cílem této práce není detailně popsat české občanské soudní řízení.
Jeho jednotlivé části, instituty a aspekty budou vždy uvedeny pouze v rozsahu potřebném pro
komparaci s arbitráží, respektive s alternativními způsoby. I přesto, že rozhodčímu řízení bude
věnována převážná část této práce, cílem není ani jeho naprosto komplexní deskripce. Zaměřovat
se budu na jeho hlavní cíle, výhody a nevýhody a odlišnosti od soudního řízení. Dále na
mezinárodní a české instituce, které jej poskytují, vytvářejí jeho pravidla či jiné předpisy a
možnosti jeho modifikace a kombinace s jinými řízeními. Z tohoto důvodu nebudou zmíněny
jeho teoretické koncepce a další aspekty, které nesouvisejí s mezinárodním obchodním stykem.

2

1.

Rozhodování mezinárodních obchodních sporů
Vzhledem k neustálému rozvoji přeshraničního obchodu, spolupráce a vzájemných

soukromoprávních vztahů, narůstá i počet sporů v těchto oblastech vznikajících. Tyto spory,
které mohou nastat i v případě velmi dobře vypracovaných smluv a věrohodných, na
mezinárodním trhu ustálených smluvních stran, jsou součástí běžného obchodního styku.
Dochází k nim i přes existenci různých zajišťovacích institutů a zájmu stran na společném
obchodě. Kvůli zkušenostem s často zdlouhavými procesy před obecnými soudy, neznalostem a
rozdílnostem různých právních řádů jednotlivých států a v mezinárodním prostředí nejisté
vykonatelnosti a výsledku těchto řízení, začaly v průběhu času vznikat alternativní metody řešení
sporů. Ty samozřejmě vznikaly a stále vznikají v určitém vztahu vůči procesním úpravám soudů
obecných. Jsou nazývány alternativními způsoby řešení sporů. Mezi alternativní způsoby patří
především rozhodčí řízení a dále například tzv. mediace, konciliace, mini-trial, med-arb,
medaloa a další, kterým bude také částečně věnován prostor v této práci. Jsou to takové způsoby
řešení sporů, které nejsou řízeními před obecnými soudy.1
Obecně lze říci, že se mezinárodní obchodní spory mohou rozhodovat různými způsoby,
které se navzájem více či méně liší a mají různé výhody a nevýhody. Způsob takového
rozhodování si mohou smluvní strany soukromoprávního vztahu do značné míry upravit, a to
buď předem, anebo zpětně na základě dohody. Nejčastějšími a nejvyužívanějšími způsoby jsou
však stále „klasická“ řízení před obecnými soudy jednotlivých států a dále především rozhodčí
řízení.

1

Rozehnalová, N.: Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3., aktualiz. vyd. Praha:
Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s. 21.
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1.1.

Mezinárodní prvek
Abychom mohli vůbec hovořit o mezinárodním styku, respektive vztazích vznikajících

z mezinárodního obchodního styku, je nutné nejdříve vymezit, kdy se jedná o mezinárodní a kdy
o vnitrostátní obchodní vztahy. Tímto dělítkem je existence tzv. mezinárodního prvku, což
znamená, že je zde určitý vztah k cizímu státu. Určení existence či neexistence mezinárodního
prvku je klíčové z hlediska případné aplikace mezinárodních právních norem. Mezinárodní
prvek je v české legislativě zakotven v § 1 zákona o mezinárodním právu soukromém, není však
výslovně definován. Mezinárodní, jinak také cizí, zahraniční či přeshraniční prvek je dán tehdy,
je-li tu určitý vztah k zahraničí, který není zjevně zanedbatelný. Není pravidlem, že každý cizí
prvek, který se může v právním vztahu objevit, dosahuje takové intenzity, aby se dalo hovořit o
mezinárodním prvku.2 Důvodová zpráva k českému zákonu o mezinárodním právu soukromém
uvádí: „Např. bylo by jistě absurdní pokládat za poměry s mezinárodním prvkem pro účely
právní úpravy běžné každodenní případy koupě zboží zákazníky v obchodě, jestliže jde o zboží
vyrobené a dovezené z ciziny, kdy tak přísně vzato u předmětu poměru z kupní smlouvy, tj.
u jednoho z prvků právního poměru je vztah k zahraničí dán.“3
Mezinárodní prvek může existovat v subjektu (případně poměru právního vztahu), ve
skutečnosti právně relevantní pro existenci a vznik právního poměru, v předmětu právního
vztahu a také v případě, kdy jde o právní poměr, jenž je závislý nebo souvisí s jiným poměrem,
který se řídí cizím právním řádem.4
O mezinárodním prvku v subjektu hovoříme například v případech, kdy alespoň jednou
smluvní stranou je cizinec, případně právnická osoba, která má sídlo v zahraničí, nebo byla dle
cizího práva založena. Uzavření či splnění smlouvy v zahraničí je poté typickým příkladem
mezinárodního prvku ve skutečnosti významné pro vznik či existenci právního poměru a např.
pozůstalost v zahraničí je předmětem právního vztahu s mezinárodním prvkem. Dalším
příkladem předmětu právního vztahu s mezinárodním prvkem je nemovitost, která se nachází
v jiném státě, než ve kterém se o ní vede řízení před obecným soudem. Posledně jmenovanou

2

Bříza, P., Břicháček, T., Fišerová, Z., Horák, P., Ptáček, L., Svoboda, J.: Zákon o mezinárodním právu soukromém.
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, (§ 1), str. 1 – 9.
3
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, č. 91/2012 Dz.
[cit. 2018-03-27]. Dostupné z: www.beck-online.cz.
4
Pauknerová, M., Rozehnalová N., Zavadilová M. a kol.: Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář.
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, (§ 1), str. 5.
Obdobně též Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. 23 Cdo 5790/2016.

4

situací, kdy máme mezinárodní prvek, může být ručení, které se řídí jiným právním řádem než
zajišťovaný poměr.5
Zákonodárce tedy tento pojem vymezuje dosti abstraktně a nechává na praxi a
rozhodování soudů určení, co ještě mezinárodním prvkem je a co už je natolik zanedbatelné, že
se o mezinárodní prvek nemůže jednat.6
Určení mezinárodního prvku je důležité také z hlediska mezinárodního práva procesního,
protože jeho existence vede soudy k aplikaci národních předpisů z oblasti mezinárodního práva
soukromého, a tedy určení dle jakého právního řádu se bude spor rozhodovat.7
Definici mezinárodní prvku se věnoval také Nejvyšší soud ČR ještě v době účinnosti
dřívější právní úpravy8. Nicméně i v tomto předpise byl v § 1 uveden mezinárodní prvek a tento
judikát stále aktuální. Definoval jej takto:
„O věci s mezinárodním prvkem jde v případech, kdy účastníkem právního vztahu je cizí
státní příslušník nebo zahraniční právnická osoba, kdy jeho předmětem je movitá nebo nemovitá
věc v zahraničí, kdy ke vzniku, změně nebo zániku právního vztahu došlo v zahraničí, popřípadě
i tehdy, když účastník má bydliště v cizině.“9
Vzorový zákon UNCITRAL pro mezinárodní obchodní arbitráž ve své první části,
prvním článku, třetím odstavci uvádí, že arbitráž je mezinárodní, pokud měly smluvní strany
v době uzavírání smlouvy sídlo v jiných státech, a dále pokud místo konání arbitráže, místo
podstatného plnění závazkového vztahu nebo nejužší spojení místa a obsahu sporu jsou na území
jiného státu než státu, kde mají strany sídla. A v neposlední řadě, pokud se strany výslovně
dohodly, že obsah rozhodčí smlouvy má vztah k více než jednomu státu.10

5

Bříza, P., Břicháček, T., Fišerová, Z., Horák, P., Ptáček, L., Svoboda, J. 2014, op. cit. sub 2, (§ 1), str. 1 – 9.
Obdobně též: Pauknerová, M., Rozehnalová N., Zavadilová M. a kol., 2013, op cit. sub 4, (§ 1), str. 5.
6
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 91/2012 Sb., op. cit. sub 3. [cit. 2018-03-27].
7
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 91/2012 Sb., op. cit. sub 3. [cit. 2018-04-01].
8
Zákon č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.
9
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 200/2009, ze dne 24. 11. 2010.
10
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, Chapter I, article 1, par. 3. (Vzorový zákon
UNCITRAL pro mezinárodní obchodní arbitráž. Část I, článek 1, odstavec 3. Dostupné v anglickém jazyce z:
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf [cit. 2018-04-02].
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1.2.

Způsoby řešení mezinárodních obchodních sporů
Nejsou-li strany schopny vyřešit spor samostatně, pak je nejčastějším způsobem obecné

soudní řízení. V právu mezinárodního obchodu se však velmi často využívá rozhodčího řízení,
jinak také mezinárodní obchodní arbitráže. Řízení před soudy se uplatní tehdy, pokud se smluvní
strany výslovně nedohodnou na žádném jiném způsobu řešení sporů. V praxi obchodních a
především mezinárodních vztahů se však poměrně často upravují potenciální způsoby řešení
sporů.11 Úprava, účinky a vzájemné odlišnosti či podobnosti, výhody a nevýhody jsou tématem
této práce a bude jim v dalších kapitolách věnován prostor.
Často se setkáváme s pojmem alternativní způsoby řešení sporů, ve zkratce ADR (z angl.
„Alternative Dispute Resolution“). Alternativní způsoby se mohou vymezovat vůči soudnímu
řízení, poté sem patří i rozhodčí řízení, které je mimo jiné jeho alternativou, nicméně část
odborné veřejnosti rozhodčí řízení mezi ADR neřadí.12 Hlavním společným znakem obou
způsobů, tedy ADR a rozhodčího řízení je vůle stran dohodnout se na (od soudního řízení)
odlišném způsobu řešení sporu. Dalším znakem je alespoň určitá snaha o dohodu či smír13, a to
za účasti třetí osoby, která je na podstatě sporu nezávislá a od sporných stran odlišná. Účast třetí
nezávislé osoby nám ADR odlišuje od vyřešení sporu samotnými stranami, což je samozřejmě
nejlevnější a nejefektivnější řešení, kterého však často strany nejsou z různých důvodů schopny.
Dělítkem a důvodem rozlišování mezi rozhodčím řízením a ostatními ADR je způsob, jakým tato
třetí osoba do sporu zasahuje. Pokud může po projednání vydat rozhodnutí, které je pro strany
závazné a vykonatelné, jedná se o rozhodčí řízení (případně soudní, to však není ADR). Pokud
pouze stranám pomáhá najít vlastní řešení sporu, ukazuje jim cestu k dohodě, moderuje
vzájemná jednání nebo radí, poté se bude jednat o ostatní ADR. Výsledkem ADR bývá nejčastěji
nová dohoda nebo uzavření smíru.14 Za ADR budou v následujících částech této práce označeny
alternativní způsoby řešení vyjma rozhodčího řízení.
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Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv: Právo mezinárodního obchodu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, str.
335.
12
Dokonce Lisseho komentář k zákonu o rozhodčím řízení uvádí, že vzhledem k tomu, že rozhodčí řízení je svými
znaky odlišné od ostatních ADR a spíše podobné řízení soudnímu než ostatním alternativním způsobům, je i ono
alternativou k ADR. Je tomu tak především proto, že i Listina základních práv a svobod České republiky, odkazuje
v článku 36 na možnost rozhodčího řízení a vytváří jeho ústavní základ. Zákon o rozhodčím řízení poté provádí toto
ustanovení. I rozhodčí řízení je tedy alternativou k ADR.
Viz LISSE, L.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s komentářem, a. s., 2012, str. 17-18.
13
Rozehnalová, N., 2013, op. cit. sub 1, s. 21.
14
Růžička, K.: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, str. 13 – 14.
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Pod pojmem ADR nemusíme rozumět pouze již zmíněné „alternative dispute
resolution“, ale i „amicable dispute resolution“, případně „appropriate dispute resolution“.15
Přeložit bychom je mohli jako přátelské16 (resp. vhodné) řešení sporů, což poměrně dobře
odpovídá podstatě ADR. Společnými znaky jsou především rychlost, flexibilita, menší
formálnost a obvykle nižší cena než u obecných nebo rozhodčích soudů. Také díky tomu se
jedná o stále více se rozvíjející oblast řešení sporů, které v poslední době a hlavně na
mezinárodním poli, získávají na popularitě. Různosti a specifika jednotlivých sporů, požadavků
sporných stran a právních úprav států si vyžadovaly a vyžadují různé způsoby řešení a tím
vznikaly a stále vznikají nové metody ADR.17 Ty můžeme ještě rozlišit na základní a smíšené
(resp. stupňovité). Smíšené jsou takové, kde dochází ke kombinaci jednotlivých metod, a to buď
mezi sebou, nebo s rozhodčím řízením. Stupňovité jsou takové, kde jeden způsob nastupuje po
jiném, který zpravidla k dohodě nevedl.18
Existuje tedy mnoho různých způsobů, avšak vždy nakonec záleží na tom, jak se sporné
strany dohodnou, jak moc jsou schopny dělat kompromisy či ochotny ustoupit ze svých nároků.
Mimo níže uvedené nejčastější způsoby existuje mnoho dalších typů či modifikací19, které
mohou vyplývat ze specifik jednotlivých sporů nebo konkrétních požadavků sporných stran.

15

Lee, J.: The Evolving „A“ in ADR. 2012. Dostupné z: http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2012/03/14/theevolving-a-in-adr/ [cit. 2018-04-06].
16
Jako přátelské je v minulosti označovala i Mezinárodní obchodní komora (ICC) ve dnes již zrušených ADR
pravidlech.
17
Svatoš, M.: Úvod do mediace: ADR aneb mediace a ti druzí. 2015. Dostupné z:
https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/adr-mediace-a-ti-druzi [cit. 2018-04-06].
18
Rozehnalová, N., 2013, op. cit. sub 1, s. 21.
19
Facilitace, Dispute Board, Pre-arbitral Referee a další, které nabízí např. ICC International Court of Arbitration.
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1.2.1. Mediace
Nejpoužívanější a nejznámější způsob ADR je mediace, a to z vícero důvodů. Jedná se o
způsob, který má v rámci ADR poměrně dlouhou historii, je všeobecně známý a mnoho států jej
upravuje přímo právními předpisy. Někdy je dokonce využíván jako povinný předstupeň
soudního řízení a často se kombinuje s řízením rozhodčím. Jednotlivé mezinárodní instituce,
které se věnují mezinárodní arbitráži, nabízí mediaci jako další způsob řešení sporu a k tomu
vytvářejí vlastní pravidla pro mediaci neboli „mediation rules“. Mezi takové instituce můžeme
zařadit například Mezinárodní obchodní komoru (ICC), Australian Centre for International
Commercial Arbitration (“ACICA”), Hong Kong International Arbitration Centre a mnohé další.
Vedle nich poté vznikaly a vznikají dokonce instituce primárně orientované na mediaci např.
Singapore International Mediation Centre, které úzce spolupracuje s Singapore International
Arbitration Centre (“SIAC”)20.
Institucí, které se věnují mediaci, existuje v dnešní době mnoho, a to po celém světě.21
Tomuto stavu pomohla i legislativa Evropské unie, která aktivně podporuje rozvoj
mimosoudních řešení sporů. Právnímu rámci ADR bude věnována následující podkapitola této
práce.
Podstatou mediace je řešení sporu za pomoci třetí a na sporu nezávislé osoby, tzv.
mediátora, jehož cílem je smírné vyřešení sporu, a to dohodou stran, kterou dojde
k hmotněprávní úpravě práv a povinností, aniž by o tom rozhodoval soud.22 Tuzemský zákon o
mediaci ji definuje jako: „postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů,
kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými (dále jen „strana
konfliktu“) tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační
dohody“.23
U mediace se více než v řízení soudním či rozhodčím střetáváme s dalšími mimoprávními
aspekty řešení sporu, a to psychologickými a sociologickými. Není pravdou, že se ve
„standardních“ způsobech rozhodování tyto vědní disciplíny nevyskytují, nicméně v případě

20

Už jen toto spojení dokládá, že se poměrně mediace s rozhodčím řízení často kombinuje.
Lincoln, B.: Mediation: A New International Playing Field. BCDR International Arbitration Review. Dostupné z:
http://www.kluwerarbitration.com/document/kli-ka-biar-020207?q= [cit. 2018-04-06].
22
Korbel, F.: Mediace v netrestních věcech, Právní rozhledy 24/2009, s. II.
Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/documentview.seam?documentId=nrptembqhfpxa4s7gi2f6427nfuq&groupIndex=2&rowIndex=0 [cit. 2018-04-13].
23
§2, písm. a, zákona č. 202/2012 Sb. o mediaci a o změně některých zákonů.
21
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mediace jsou poměrně důležitými elementy.24 Stejně tak osoba mediátora není osobou soudce či
rozhodce, více se klade důraz na interdisciplinární znalosti a dovednosti a naopak např. český
zákon o mediaci nestanovuje jako podmínku zápisu do seznamu mediátorů právnické vzdělání25
jako je tomu u soudců. V dnešní době existuje mnoho vnitrostátních i mezinárodních úprav
mediace26, nicméně většina se shoduje na základních principech. Mezi ně patří především
dobrovolnost, rovnost stran, neutralita a nestrannost mediátora, důvěrnost a princip převzetí
zodpovědnosti.27 Často se můžeme setkat také s termínem konciliace, což je způsob, který je
mediace velmi podobný. Stejně jako v mediaci je zde třetí nezávislá osoba, tzv. konciliátor, který
stranám pomáhá v nalezení smíru.28 Obě řízení bývají poměrně často zaměňována a v různých
částech světa jsou různě užívána. Například v České republice, je termín konciliace téměř
neznámý. Určitý rozdíl můžeme spatřovat v tom, že zatímco mediátor spíše vede strany k tomu,
aby samy došly k dohodě, konciliátor na konci řízení stranám navrhuje konkrétní možnosti
dohody dle jeho vlastního názoru. Ty samozřejmě nejsou pro strany závazné a záleží pouze na
nich, zda na ně přistoupí, dohodnou se jinak anebo ke smíru nedojde.29
Proces mediace, resp. konciliace začíná uzavřením smlouvy, ve které se strany dohodnou,
že existující, případně i budoucí spor bude řešen cestou mediace. Následuje výběr mediátora a
příprava jednání, kde je třeba upravit pravidla mediace. Poslední částí je samotné jednání, kde se
zkoumají možnosti a hledají cesty k vzájemné dohodě.30
Mezi výhody mediace v obchodních sporech patří především úspora času a peněz,
protože je finančně ale i časově méně náročná než řízení soudní či rozhodčí. Dalšími výhodami
jsou právě neformálnost, flexibilita a dobrovolnost, která dává stranám kontrolu nad sporem,
jelikož ve chvíli, kdy strana s pokračováním mediace nesouhlasí, dojde k jejímu zastavení, a to i
přesto, že již byla zahájena. Tato vlastnost však může být i nevýhodou, stejně jako nemožnost
mediátora spor rozhodnout. Největší a nespornou nevýhodou je absence jistoty rozhodnutí sporu.
Mediace nemusí skončit dohodou a spor nemusí být vyřešen. Nemožnost přímé vykonatelnosti
24

Horáček, T.: Základní principy mediace (z právního i neprávního pohledu), Bulletin advokacie 6/2013, s. 17.
Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/documentview.seam?documentId=nrptembrgnpweyk7gzpxgxzrg4&groupIndex=14&rowIndex=0 [cit. 2018-04-13].
25
§16, odst. 1, písm c, zákona o mediaci.
26
Jak ve formě zákonů, tak ve formě nezávazných pravidel, které je možné případně upravit dle potřeb stran.
27
Horáček, T., Bulletin advokacie 6/2013 op. cit sub 24, s 17. [cit. 2018-04-13].
srov. též např. Basic Principles of Mediation, Euro Net Mediation. Dostupné z: http://mediationnet.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=22&lang=en [cit. 2018-04-13].
28
Růžička, K., 2005, op. cit, sub 14, str. 14.
29
Plch, D.: Alternativní způsoby řešení sporů v mezinárodním obchodním styku, Bulletin advokacie 6-7/2001, s. 64.
Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/documentview.seam?documentId=nrptembqgfpweyk7gzptox3tl43di&groupIndex=9&rowIndex=0 [cit. 2018-04-13].
30
Plch, D., 2001, op. cit. sub 29 [cit. 2018-04-13].
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mediační dohody dle řady právních řádů a absence mezinárodní úpravy jejího vzájemného
uznávání jsou dalšími nevýhodami. Negativem, ke kterému ale často nedochází, poté může být
záměr jednoho z účastníků získat od druhého informace relevantní pro případné následující
soudní či rozhodčí řízení a úmysl zlepšit tak své budoucí postavení. Tomu by však měl zkušený
mediátor zabránit.31

1.2.2. Mini-trial
Mini-trial se dá charakterizovat jako soukromé simulované a nezávazné soudní řízení.
Záleží na dohodě stran, jak tento předstíraný proces bude vypadat. Obvykle jsou zde strany
zastoupeny svými advokáty a jednateli (či jinými osobami pověřenými jednáním za společnost
v obchodních vztazích) a řízení vede nestranný poradce, který je často uznávaným odborníkem
s právní praxí. Strany prostřednictvím svých zástupců přednesou své požadavky a probíhá řízení,
které vede ustavený poradce. V průběhu řízení se strany pokouší dojít ke smírnému řešení, s tím,
že pokud se to nepodaří, je poradcem předestřeno pravděpodobné rozhodnutí v případě řízení
soudního. Toto řízení může dále za přítomnosti poradce pokračovat ve formě mediace.32
Díky přítomnosti vrcholného managementu, který se přímo účastní a přímo konfrontuje
s druhou stranou (častokrát v rámci sporu vůbec poprvé), se zvyšuje pravděpodobnost nalezení
smírného řešení, a to v poměrně krátkém čase.33

1.2.3. Expertiza
Využití služeb nezávislého experta (odborníka, znalce) v oboru, který souvisí s
předmětem sporu, se nazývá expertiza. Výsledkem je obvykle odborný, resp. znalecký posudek,
na jehož základě se rozhodne spor. Vždy záleží na vůli stran, jak konkrétně bude expertiza
probíhat a na dohodě, která bude upravovat proceduru selekce znalce, např. zda se tak stane na
31

Svatoš, M.: Výhody a nevýhody mediace obchodních sporů. 2015.
Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/vyhody-a-nevyhody-mediace-obchodnich-sporu
[cit. 2018-11-01].
32
Mini-Trial, American Bar Association website (Internetové stránky American Bar Association). Dostupné z:
https://www.americanbar.org/groups/dispute_resolution/resources/DisputeResolutionProcesses/mini-trial.html
[cit. 2018-04-16].
33
Smith, R., M.: The Minitrial: An Alternative to a Lengthy Lawsuit. Dostupné z:
https://www.mediationnow.com/communal/Articles/robertsmith/article3.htm [cit. 2018-10-28].
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základě společného výběru jednoho nebo více znalců, ustanovením třetí osoby, která znalce určí,
případně možnosti nesouhlasu strany s expertem navrženým druhou stranou. Expertiza se
nejčastěji užívá ve sporech, kde není shoda na výši vzniklé škody, hodnotě majetku, či se jedná o
aspekty technické nebo ekonomické.34
Závěry znalce nejsou vůči stranám přímo vykonatelné, nicméně strany se většinou
smluvně dohodnou, že posudek budou respektovat. Tato forma se často využívá jako předstupeň
řízení soudnímu či rozhodčímu. Některé mezinárodní arbitrážní instituce expertizu nabízejí a je
poměrně často užívaná ve finančně nákladných investičních projektech.35

1.2.4. Negociace
Negociace, někdy přesněji označována jako advokátní negociace se ze své podstaty řadí
mezi nejzákladnější způsoby. Probíhá tak, že se sejdou právní zástupci stran a pokouší se dojít k
smírnému řešení předkládáním návrhů a hledáním konsensu.36 Na rozdíl od mediace zde není
třetí nezávislá osoba, která strany sbližuje a napomáhá nalezení smíru. Poměrně problematická je
však skutečnost, že se advokáti často snaží neodhalit své důkazy a argumenty pro případné
soudní řízení, což k nalezení dohody nepřispívá.37 Negociace mezi advokáty jsou samozřejmě
součástí většiny způsobů řešení sporů, nicméně v mnoha případech již toto vyjednávání vede
k dohodě stran a poté se jedná o velmi rychlý a finančně ne tolik nákladný způsob.

1.2.5. Med-arb, Medaloa
Jak již název napovídá, jedná se o tzv. smíšené, či hybridní formy řízení. Je poměrně
časté, že se různé způsoby kombinují, či na sebe navazují. Kombinací a různých možností je
mnoho, Med-arb (celým názvem Mediation-arbitration) a Medaloa (mediation and last offer

34

Růžička, K., 2005, op. cit, sub 14, str. 14,
srov. též Plch, D., 2001, op. cit. sub 29 [cit. 2018-04-13].
35
Rozehnalová, N., 2013, op. cit. sub 1, str. 42-44.
36
Růžička, K., 2005, op. cit, sub 14, str. 15.
37
Mählerová, G.: Urovnání sporu - věc advokátů: mediace, Právní rozhledy 10/1997, s. 519, Dostupné z:
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/documentview.seam?documentId=nrptcojzg5pxa4s7geyf6427guyts&groupIndex=0&rowIndex=0 [cit. 2018-04-16].
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arbitration) jsou dvě smíšené formy, které jsou nejčastěji užívány a dají se alespoň určitým
způsobem zobecnit.38
Med-arb je takový způsob, kde se vyskytuje jak mediace, tak arbitráž, a v obou těchto
částech vystupuje stejná třetí nezávislá osoba. Ta se nejprve jako mediátor snaží vést strany
k vzájemné dohodě smírnou cestou a pokud se to nepodaří, nastupuje jako rozhodce a sama spor
rozhodne. Existuje zde tedy záruka, že dojde k rozhodnutí sporu. Vzhledem k tomu, že
z mediační části již třetí osoba zná názory a požadavky stran, okolnosti případu a další náležitosti
sporu, je obvykle následně schopna spravedlivě rozhodnout. Můžou se zde však vyskytovat i
problémy, a to především možná ztráta důvěry v nezávislost třetí osoby po „první“ fázi řízení a
s tím spojený problém s určením osoby rozhodce nebo neúplná otevřenost stran při mediaci a
vyčkávání s předložením všech důkazů až na arbitráž.39
Medaloa je velmi podobné med-arb s tím rozdílem, že každá strana sporu po fázi mediace
navrhne svou poslední nabídku a rozhodce z nich vybere takovou, která je spravedlivější. Ta je
potom obsahem rozhodčího nálezu. Při posuzování „last offers“ vychází rozhodce z mediace a
informací, které v této fázi získal a nesmí rozhodnout jinak než výběrem jedné z nabídek.40 Oba
způsoby se poprvé objevily a jsou nejvíce užívány v USA41, avšak celkový rozvoj ADR ukazuje,
že se čím dál více (a to i další způsoby) rozšiřují po celém světě.
Jak již bylo uvedeno, vždy bude záležet na vůli stran, jak konkrétně se dohodnou a zda
jsou ochotny se těmto způsobům podřídit a počítat s jejich specifiky nebo ne. Obě zmíněné
smíšené formy se dají dále různě modifikovat a upravovat, a je tedy na stranách, aby pečlivě
zvážily, jakým způsobem chtějí, aby se o jejich sporech rozhodovalo.

38

Lack, J.: ADR in Business: Practice and Issues Gross Countries and Cultures II, 2010. Chapter 17: Appropriate
Dispute Resolution (ADR): The Spectrum of Hybrid Techniques Available to the Parties. Dostupné z:
http://www.kluwerarbitration.com.ezproxy.is.cuni.cz/document/kli-kcc-1103119-n?q=%22medaloa%22
[cit. 2018-10-16].
39
Doležalová, M.: Institut Med-Arb a jeho uplatnění v českých podmínkách, Bulletin advokacie 1-2/2015, s. 40,
Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/documentview.seam?documentId=nrptembrgvpweyk7gfptex3tl42da&groupIndex=0&rowIndex=0 [cit. 2018-04-16].
40
Coulson, R.: Medaloa: A PracticalTechniqueforResolving International Business Disputes, Journal of
International Arbitration. Dostupné z: http://www.kluwerarbitration.com.ezproxy.is.cuni.cz/document/ipn8296?q=
[cit. 2018-04-17].
41
Rozehnalová, N., 2013, op. cit. sub 1, str. 46-48.
srov. též např. Růžička, K., 2005, op. cit, sub 14, str. 15.
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1.3.

Prameny práva ADR
Pojmu pramen práva rozumíme ve dvojím smyslu, materiálním a formálním. Materiální

pramenem práva jsou zdroje obsahu právních norem, tedy např. stav společnosti, ekonomická
úroveň, tradice, zvyklosti, a to jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni. Pramenem ve
formálním smyslu je poté forma, kterou pramen práva musí mít, a která mu dodává charakter
práva. Tato forma musí být uznána státem, resp. mezinárodním společenstvím. Konkrétně se
jedná např. o vnitrostátní právní předpisy, nejčastěji zákony a mezinárodní smlouvy.42
Většina ADR není nijak právně zakotvena, nemá speciální zákony, které by ji
upravovaly. Ve velké části případů záleží na vůli stran a jejich výběru způsobu rozhodování.
Podle toho se pak odvíjí obsah smlouvy, která je bude zavazovat. Nicméně především
mezinárodní organizace věnující se alternativním způsobům rozhodování sporů vytváří svá
vlastní pravidla, kterým se mohou sporné strany podřídit a dle nich spor rozsoudit. Těchto
pravidel či zásad lze v dnešní době nalézt velké množství. Také Evropská unie svou činností
přispívá k rozvoji ADR, především mediace. Důsledkem této snahy je právní zakotvení mediace
ve formě vnitrostátních zákonů členských států. V této části budou stručně přiblíženy některé
z těchto úprav.

1.3.1. Mezinárodní právní rámec ADR
Základní a nejčastější formou pramene mezinárodního práva jsou mezinárodní
smlouvy43, nicméně v oblasti úpravy ADR se objevují především dokumenty mezinárodních
organizací, jejichž činnost s ADR souvisí. Jedná se o nezávazné dokumenty a pravidla, kterým
mohou strany na základě smlouvy podřídit svůj spor. Tyto mezinárodní organizace mají často
přímo vypracované doložky, které si mohou strany ve smlouvách ujednat, a kterými podřídit
následné rozhodnutí sporu určité mezinárodní organizaci nebo určitému způsobu, případně
kombinací obojího. Tyto nestátní instituce mají na poli ADR poměrně významné místo, na
vzniku jejich řádů a pravidel se podílejí přední odborníci v oboru a takové dokumenty mají
zásadní vliv na ADR obecně. Výčet těchto pravidel je vskutku rozsáhlý a dá se říci neuzavřený,
neboť stále vznikají další. Mezi nejvýznamnější instituce a tvůrce pravidel ADR patří např.

42
43

Gerloch, A.: Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. str. 71-77.
Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv, 2008, op. cit. sub 11, str. 30, 34.
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Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo UNCITRAL44, Mezinárodní obchodní komora
(ICC), Americká arbitrážní asociace (AAA), Arbitrážní a mediační centrum Světové organizace
duševního vlastnictví (WIPO), Euro-Arab Chambers of Commerce, Mediation Institute of the
Stockholm Chamber of Commerce a mnoho dalších.45

1.3.2. Právní úprava ADR v EU
Jak bylo uvedeno výše, Evropská unie velice aktivně podporuje rozvoj a využívání ADR.
Již v roce 2002 vydala Evropská komise tzv. Zelenou knihu46, ve které definovala ADR a velmi
zjednodušeně řečeno je popsala jako smírné způsoby, ze kterých mohou obě strany odejít
vítězně. V návaznosti na Zelenou knihu byl vydán Evropský etický kodex zprostředkovatelů47 a
především Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/52/ES.48 Na základě této směrnice49
měly členské státy povinnost zakotvit mediaci do svých právních řádů, avšak není bez
zajímavosti, že se vztahuje pouze na mediaci přeshraničních sporů. I když cílem této směrnice
bylo sjednotit právní úpravu mediace v EU, existují v jednotlivých členských státech drobné
rozdíly, jejichž příčinami byly různé dosavadní zkušenosti s mediací a míra jejího užívání v době
před vydáním směrnice.50
Obecná úprava smluvních závazkových vztahů na úrovni EU je poté zakotvena v
Nařízení č. 593/2008, tzv. Řím I, které obsahově navazuje na Římskou úmluvu51 a aplikuje se na
smluvní vztahy uzavřené po 17. prosinci 2009.

44

UNCITRAL je asi nejvýznamnější mezinárodní instituce, která se zabývá rozvojem mezinárodního obchodu a
vydává mnoho vzorových předpisů, pravidel a doporučení, a to nejen v oblasti ADR, nýbrž i v oblasti rozhodčího
řízení aj. Více v kapitole 2.2.2.
45
Rozehnalová, N., 2013, op. cit. sub 1, str. 28-48.
46
Celým názvem Zelená kniha alternativního řešení sporů v občanských a obchodních věcech.
47
Kodex lze nalézt např.: http://www.forarb.com/wp-content/uploads/2013/01/Evropsk%C3%BD-kodexchov%C3%A1n%C3%AD-pro-medi%C3%A1tory.pdf [cit. 2018-04-19].
48
Svatoš, M.: Evropské aspekty mediace a dalších ADR, 2013. Dostupné z:
https://www.epravo.cz/top/clanky/evropske-aspekty-mediace-a-dalsich-adr-88570.html [cit. 2018-04-19].
49
ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech.
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:cs:PDF
[cit. 2018-04-19].
50
Pfeifferová, M.: Nad některými aspekty připravované právní úpravy mediace. Právní rozhledy 5/2012, s. 156.
Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/documentview.seam?documentId=nrptembrgjpxa4s7gvpxgxzrgu3a&groupIndex=0&rowIndex=0 [cit. 2018-04-19].
51
Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy č. 80/934/EHS z roku 1980.
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1.3.3. Česká právní úprava ADR
Jediný způsob ADR, který má v České republice samostatnou právní úpravu je mediace,
a to zákonem o mediaci č. 202/2012 Sb., který byl přijat na základě výše uvedené Směrnice52.
Částečně mediaci zmiňuje také občanský řád soudní53. V obecné rovině závazkových vztahů se
na ADR použije občanský zákoník54 a případy uzavírání mezinárodních smluv upravuje zákon o
mezinárodním právu soukromém. Aplikovatelnost české legislativy je však ve vztazích
s mezinárodním prvkem značně limitována a to dle § 2 a § 84 ZMPS, ve kterých je stanoveno, že
přednost mají mezinárodní smlouvy, kterými je ČR vázána a přímo použitelná ustanovení práva
Evropské unie55.
Alternativní způsoby řešení sporů v ČR nabízí mnoho advokátních kanceláří, Komora
mediátorů a faciliátorů ČR56, příp. různé asociace mediátorů atd. a například Mezinárodní
obchodní komora poskytuje pravidla pro mediaci i v českém jazyce57.

52

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a
obchodních věcech.
53
Zákon č. 99/1963 Sb.
54
Zákon č. 89/2012 Sb.
55
Konkrétně již zmíněné nařízení Řím I.
56
Viz https://www.kmfcr.cz/sluzby.html [cit. 2018-04-17].
57
Dostupné na https://iccwbo.org/publication/arbitration-rules-mediation-rules-czech-version/ [cit. 2018-04-17].
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2.

Mezinárodní obchodní arbitráž
Podstatou obchodní arbitráže neboli rozhodčího řízení je: „přenesení projednávání a

rozhodování určitých sporů ze soudů, do jejichž pravomoci tyto věci jinak patří, na rozhodce
jako soukromé fyzické osoby vybírané ad hoc nebo na zvláštní stálé rozhodčí soudy“58.
Jedná se o soukromý systém nalézání práva a podobně jako u ostatních způsobů ADR,
spočívá v předložení sporu nestranné třetí osobě, která však má v tomto případě kompetenci
k tomu, aby ve věci rozhodla a toto rozhodnutí strany zavazovalo. Jedná se tedy o způsob, který
kombinuje prvky ADR a prvky řízení soudního.
Rozdílem mezi mezinárodním a vnitrostátním rozhodčím řízením je přítomnost
mezinárodního prvku ve smluvním vztahu. Mezinárodní povaha může být absolutní nebo
relativní. O absolutní se jedná v případě, kdy je rozhodčí řízení považováno za mezinárodní
z hlediska jakéhokoli právního řádu, zpravidla jde o případy, kdy je dán mezinárodní prvek
objektivně a existuje vazba na více právních řádů. Relativní povaha je tehdy, je-li mezinárodní
prvek dán pouze smluvně, tedy například strany mají sídla, místa podnikání apod. ve stejném
státě, ale pro rozhodování sporů si zvolily ve smlouvě rozhodčí soud v zahraničí. Před tímto
zahraničním soudem není sjednáno pouze projednání věci, ale i veškeré další náležitosti řízení
včetně rozhodnutí. Není-li mezinárodní prvek dán ani takto relativně, jedná se o řízení
vnitrostátní.59 Často se lze také setkat s termínem cizí rozhodčí řízení, který se objevuje např.
v Newyorské úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů60. Jedná se o situace, kdy
rozhodčí řízení probíhá v jiném státě než jeho následný výkon a kdy je nutné nález prohlásit za
vykonatelný, resp. uznat.61

58

Schelle, K., Schelleová, I.: Alternativní způsoby řešení obchodních sporů, Brno: KEY Publishing s.r.o., 2006,
str. 5.
59
Rozehnalová, N., 2013, op. cit. sub 1, str. 60-61.
Srov. též Růžička, K.: Mezinárodní obchodní arbitráž. PROSPEKTUM, Praha, 1997, s. 14-15.
60
Newyorská úmluva byla uzavřena 10. června 1958 a v platnost vstoupila dne 7. června 1959. Dne 10. října 1959
pak nabyla účinnosti pro tehdejší Československo.
Více viz internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu: Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.
Dostupné na: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-organizace-a-obchod/uncitral/umluva-ouznani-a-vykonu-cizich-rozhodcich-nalezu--223273/ [cit. 2018-04-23].
61
Čl. I., odst. 1. Newyorské úmluvy.
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2.1.

Arbitrabilita
Pod pojmem arbitrabilita rozumíme otázku, zda je vůbec možné určitý spor v rozhodčím

řízení projednat. Arbitrabilita, tedy přípustnost rozhodčího řízení v konkrétním sporu vzniká
dohodou stran spor projednat a rozhodnout tímto způsobem. Podmínky, za kterých je možné
založit pravomoc rozhodců pro konkrétní spor, stanoví právní řády jednotlivých států.62
Český zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. upravuje
arbitrabilitu v § 1 a § 2. Můžeme ji rozlišit na objektivní a subjektivní. Objektivní arbitrabilita je
okruh otázek, stanovený konkrétním právním řádem, který lze rozhodnout v rozhodčím řízení.
Její vymezení se může v jednotlivých státech lišit, neboť její rozsah si státy samy určují.
V obchodně-právních vztazích se však obvykle neobjevují zásadní rozdíly63. Subjektivní
arbitrabilita poté souvisí s oprávněním sporných stran dojednat a uzavřít rozhodčí smlouvu.64
Význam arbitrability nespočívá pouze v projednání věci, ale i v uznání a výkonu
rozhodčího nálezu. Čl. V, odstavec 2, písm. a Newyorské úmluvy dokonce stanoví, že uznání a
výkon rozhodčího nálezu může být odepřen pokud: „předmět sporu nemůže být předmětem
rozhodčího řízení podle práva této země…“, tedy, že příčinou odepření může být nedostatek
objektivní arbitrability. Při uzavírání smluv o rozhodci či rozhodčích doložek je obzvlášť
v mezinárodním obchodě nutné si dopředu obstarat informace jak o arbitrabilitě v místě řízení,
tak o arbitrabilitě v místě uznání a výkonu rozhodnutí, dojde-li k němu v jiném státě.65
Podmínky objektivní arbitrability v ČR stanovuje zákon o rozhodčím řízení. Musí se
jednat o majetkový spor mezi stranami rozhodčí smlouvy, o jehož předmětu je možné uzavřít
smír66 a k jehož rozhodnutí by jinak byl příslušný soud, případně jiný orgán 67. Nechybí zde ani
negativní vymezení – nesmí se jednat o incidenční spory, spory vzniklé v souvislosti s výkonem

62

Zaslowsky, D., Hanessian, G., (Baker McKenzie): Who decides arbitrability? Dostupné z:
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c4a9dadf-8b80-4ed5-81f4-c9ba50a35d21 [cit. 2018-04-23].
Srov. též Růžička, K., 2005, op. cit, sub 14, str. 32.
63
Je to veřejný zájem, který bývá důvodem vyloučení arbitrability v některých právních vztazích, např. u
spotřebitelských nebo pracovněprávních vztahů
64
Bělohlávek, A., J.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2012, §1, s. 158-160.
Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/documentview.seam?documentId=nnptembrgjpwk232ge2dklttmjptcojzgrptemjwl5ygmmi [cit. 2018-04-23].
65
Bělohlávek, A., 2012, op. cit sub 64, s. 160-162. [cit. 2018-04-23].
66
Smír upravuje občanský soudní řád v § 99.
67
Např. Energetický regulační úřad pro určitý okruh sporů, dále Český telekomunikační úřad, Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže a další.
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rozhodnutí68 a dále spory, které také mohou být majetkové, ale jejichž povaha to nepřipouští,
např. rozvod manželství či prohlášení za mrtvého.69
Švédský zákon o rozhodčím řízení v § 1 stanoví, že na základě smlouvy lze spor předložit
rozhodci, je-li možné ve věci uzavřít smír.70 Jinou podmínku nestanovuje. Španělský zákon o
rozhodčím řízení stanovuje arbitrabilitu ještě šířeji a uvádí, že všechny spory, se kterými mohou
strany ze zákona volně disponovat, je možné rozhodnout v rozhodčím řízení.71 I další právní
řády, například rakouská72 nebo švýcarská73 legislativa obsahuje širší uplatnění arbitrability než
je tomu v ČR.
Arbitrabilita má tedy pro rozhodce naprosto zásadní význam, protože shledají-li, že
předmět sporu nemůže být projednán a rozhodnut v rozhodčím řízení, pak v něm nemůže být
pokračováno a obligatorně ho zastaví. Nedostatek arbitrability je v případě vydání rozhodčího
nálezu důvodem pro jeho zrušení.74

2.2.

Mezinárodní právní úprava obchodní arbitráže
Některé právní normy vztahující se na mezinárodní obchodní arbitráž byly již krátce

zmíněny v předchozích kapitolách. Na mezinárodní úrovni existuje velké množství právních
předpisů, a to jak dvoustranné, tak vícestranné mezinárodní úmluvy, předpisy vydávané EU a
vnitrostátní zákony jednotlivých států, ve kterých je často upraven vztah k mezinárodní arbitráži.
V neposlední řadě také existuje velké množství pravidel a řádů stálých rozhodčích soudů a
institucí poskytujících ADR.

68

§1 a §2 zák. o rozhodčím řízení.
Růžička, K., 2005, op. cit, sub 14, str. 34.
70
Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande. (Švédský zákon o rozhodčím řízení), § 1. V českém znění dostupné na:
http://www.sccinstitute.com/media/37097/z%C3%A1kon-o-rozhod%C4%8D%C3%ADm%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-swedish-arbitration-act_czech.pdf [cit. 2018-04-23].
71
Ley 60/2003 de 23 de diciembre, de Arbitraje, Arbitration Act 2003, Title I., Article 2, par. 1. (Španělský zákon
o rozhodčím řízení, čl. 2, odst. 1). V anglickém jazyce dostupné z:
https://arymecom.files.wordpress.com/2016/08/2003-espac3b1a-ley-de-arbitraje2.pdf [cit. 2018-04-23].
72
Österreichische Zivilprozessordnung, RGBl. Nr. 113/1895. Austrian Code of Civil Procedure – fourth chapter:
Arbitration procedure, section 582. (Rakouský občanský soudní řád, část čtvrtá: Rozhodčí řízení, paragraf 582).
V anglickém jazyce dostupné z: http://www.viac.eu/en/materials/83-recht/gesetze/200-zpo-as-amended2013#Arbitrability [cit. 2018-04-23].
73
Loi fédérale suisse sur le droit international privé. Federal Statute on Private International Law, Article 177.
Švýcarský zákon o mezinárodním právu soukromém, paragraf 177. V anglickém jazyce dostupné z:
https://www.swissarbitration.org/files/34/Swiss%20International%20Arbitration%20Law/IPRG_english.pdf
[cit. 2018-04-23].
74
Růžička, K., 2005, op. cit, sub 14, str. 35.
69
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2.2.1. Mezinárodní úmluvy
Pravděpodobně nejvýznamnější mezinárodní úmluvou je Newyorská úmluva o uznání a
výkonu rozhodčích nálezů, která nahradila dřívější tzv. Ženevské protokoly. Tyto Ženevské
protokoly byly první mezinárodní úpravou rozhodčího řízení a nesou názvy Ženevský protokol o
doložkách o rozsudím a Ženevská úmluva o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků. Vzhledem
k době jejich vzniku, 30. létům minulého století se jednalo o významný posun v oblasti
mezinárodního, ale i celkového rozvoje rozhodčího řízení. Protokoly však neupravovaly
problematiku komplexně a stále se rozvíjející oblast brzy potřebovala úpravu novou a obsáhlejší.
Tou se stala Newyorská úmluva, jejíž stranami je většina států světa. Jejím obsahem je stanovení
podmínek, za kterých je možné uznat cizí rozhodčí nálezy na území smluvních států. Článek V.
úmluvy stanoví, kdy je možné uznání a výkon odepřít, a to buď na základě žádosti strany, proti
níž je nález uplatňován, a která musí prokázat některou ze skutečností uvedených v odstavci 1.,
nebo v případě, že příslušný orgán zjistí, že předmět sporu nemůže být předmětem rozhodčího
řízení podle práva této země nebo že uznání či výkon by byl v rozporu s veřejným pořádkem75.
S nálezy, které nejsou odepřeny, je poté zacházeno jako s nálezy vlastními. Dále je stanoveno, že
státy při uznání a výkonu postupují podle svých vlastních právních předpisů a čl. IV. obsahuje
výčet písemností, které je k tomu nutné doložit.76
Další mnohostrannou úmluvou je Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži77,
která vznikla v roce 1961 za účelem podpory evropského obchodu. Aplikuje se jak na rozhodčí
řízení institucionální, tak ad hoc78, upravuje vztahy mezi obecnými a rozhodčími soudy na území
jednotlivých států, zahájení a průběh řízení, osobu rozhodce a další aspekty.79 Vzhledem k tomu,
že k Evropské úmluvě přistoupilo velmi málo států, tak její vliv není moc velký, nicméně je
platná a konkrétně pro ČR závazná.

75

Viz čl. V, odst. 2. Newyorské úmluvy.
Newyroská úmluva viz sub 60.
Dále též Rozehnalová, N., 2013, op. cit. sub 1, str. 106-107
a internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/zahranicniobchod/mezinarodni-organizace-a-obchod/uncitral/umluva-o-uznani-a-vykonu-cizich-rozhodcich-nalezu--223273/
[cit. 2018-04-27].
77
V ČR vyhl. č. 176/1964.
78
K tomu více v kapitole 2.3.
79
Cram-Martos, V.: The United Nations Economic Commission for Europe and the 1961 Convention on
International Commercial Arbitration, Journal of International Arbitration. Dostupné z:
http://www.kluwerarbitration.com.ezproxy.is.cuni.cz/document/ipn20862?q=%22european%20convention%20on%
20international%20commercial%20arbitration%22 [cit. 2018-04-27].
Srov. též redakce epravo.cz: Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži, 2001. Dostupné z:
https://www.epravo.cz/top/clanky/evropska-umluva-o-mezinarodni-obchodni-arbitrazi-5816.html [cit. 2018-04-27].
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Jako další mnohostrannou úmluvu je možné uvést Meziamerickou úmluvu o mezinárodní
obchodní arbitráži („Inter-American Convention on International Commercial Arbitration“) z
roku 1975, jejímiž stranami je většina zemí Jižní a Střední Ameriky a USA. Určité právní úpravy
mají i arabské a africké země.
Dvoustranné mezinárodní úmluvy v této oblasti, kterými je ČR vázána80 se věnují
především právní pomoci a řízení soudnímu, některé však upravují i rozhodčí řízení. Ve většině
případů v této věci odkazují na Newyorskou úmluvu, případně je jejich obsahem závazek uznat a
vykonat nález a jsou stanoveny podmínky, kdy je možné ho odepřít.81

2.2.2. Pravidla a Řády mezinárodních institucí a rozhodčích soudů, ostatní
prameny
Tuto skupinu pramenů můžeme označit jako „soft law“. jedná se o normativní
instrumenty, které jsou aplikovatelné na základě dobrovolnosti a nemají zákonnou závaznost. O
rozvoj a podporu mezinárodní obchodní arbitráže se pravděpodobně nejvíc zasloužila komise
OSN pro mezinárodní obchodní právo UNCITRAL. Podstata její činnosti spočívá v odstraňování
překážek mezinárodního obchodu, vytváření mezinárodních úmluv a vzorových předpisů,
pravidel a doporučení, vzdělávání a poskytování informací v oblasti mezinárodního obchodu, či
technickou pomoc. Vedle jiných činností se tedy věnuje i mezinárodní obchodní arbitráži.82
Mimo výše uvedenou Newyorskou úmluvu, UNCITRAL vydal vzorová rozhodčí pravidla83 a na
ně navazující Doporučení pro rozhodčí instituce a jiné orgány zúčastněné v arbitrážních řízeních
podle pravidel UNCITRAL84 nebo smírčí pravidla85. Vzorová rozhodčí pravidla UNCITRAL
byla primárně vytvořena za účelem řízení ad hoc86. Jejich využití je však možné i v řízení

80

Seznam mezinárodních úmluv včetně jejich znění je uveden i na internetových stránkách Ministerstva
zahraničních věcí ČR. Dostupné z: https://www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani_smluv/index$45924.html
[cit. 2018-04-27].
81
Rozehnalová, N., 2013, op. cit. sub 1, str. 109-110.
82
Internetové stránky UNCITRAL – About UNCITRAL. Dostupné v anglickém jazyce z:
http://www.uncitral.org/uncitral/en/about_us.html [cit. 2018-04-27].
83
UNCITRAL Arbitration Rules.
84
Recommendations to assist arbitral institutions and other interested bodls with regard to arbitration under the
UNCITRAL Arbitration Rules.
85
UNCITRAL Conciliation Rules.
86
Ad hoc arbitráž je vymezena v kapitole 2.3.2.
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institucionálním a některé řády stálých rozhodčích soudů87 na ně odkazují88, či z nich vycházejí a
upravují si je pro svou potřebu.
Velmi významným počinem byl Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní
arbitráži89 z roku 1985, který byl následně v roce 2006 revidován a doplněn90. Tento vzor je
předlohou nejen pro mezinárodní rozhodčí řízení ale i pro vnitrostátní. Obsahuje velmi málo
kogentních norem a naopak většinou ustanovení, poskytující vysokou míru autonomie smluvním
stranám a co nejmenší možnost intervence národních soudů. Upravuje celý proces rozhodčího
řízení, od určení, kdy je mezinárodní, přes sjednání rozhodčí smlouvy a průběh řízení až po
vydání rozhodčího nálezu. Význam tohoto vzorového zákona dokazuje četnost jeho využití
jednotlivými státy při vytváření vlastních právních předpisů.91 Přesto se však jedná pouze o
předlohu, která není právně závazná a je vždy na konkrétním státu, zda vzor využije, inspiruje se
jím, nebo zda si vytvoří jinou právní úpravu. Z jeho znění nevychází pouze státy ale i stálé
rozhodčí soudy při vytváření svých řádů a pravidel.
Řádem, respektive statutem, rozhodčího soudu se rozumí procesní pravidla, která vydává
konkrétní rozhodčí instituce, a kterým se strany sporu na základě rozhodčí smlouvy podřizují.
Obsah těchto pravidel není zákonem ani mezinárodními úmluvami omezen, nicméně nesmí být
v rozporu s kogentními normami. Naopak závaznost těchto řádů je právě od zákona či jiného
právního předpisu odvozena. Jednotlivá pravidla jsou často nastavena tak, aby dávala stranám
možnost volby podoby92 samotného řízení.93 Řádů stálých rozhodčích institucí, respektive
rozhodčích soudů je velké množství. Každý stálý rozhodčí soud má vlastní řád. Řády určují
především postup při rozhodování, počet rozhodců, jejich výběr, způsob a pravidla řízení,
odměňování a náhradu nákladů řízení apod. Nejvýznamnější rozhodčí instituce na poli
mezinárodní arbitráže jsou uvedeny již v kapitole 1.3.1.94
Není to částé, ale i pro ad hoc arbitráž vydávají některé instituce vzorová pravidla.
Například Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI) je nabízí a k nim i možnost
87

Např. Singapore International Arbitration Centre je nabízí vedle „svých“ pravidel (dostupné z:
http://siac.org.sg/our-rules/rules), nebo Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration, (dostupné
z: http://crcica.org/Arbitration_rules.aspx) [cit. 2018-04-27].
88
Růžička, K., 2005, op. cit, sub 14, str. 168.
89
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.
90
Všechny tyto dokumenty jsou dostupné v anglickém jazyce na stránkách UNCITRAL, viz sub 83.
91
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration,
srov. též Růžička, K., 1997, op. cit, sub 59, str. 46-48.
92
Např. možnost volby počtu rozhodců, místo konání, délku řízení atd.
93
Rozehnalová, N., 2013, op. cit. sub 1, str. 113.
94
K nim můžeme dále přidat např. Mezinárodní rozhodčí soud Hospodářské komory Rakouska ve Vídni (VIAC)
nebo Mezinárodní rozhodčí soud v Londýně (LCIA).

21

využití asistence rozhodčího soudu ve formě administrativního zázemí nebo přípravy jednání. 95
Takovouto asistenci nabízí mnoho stálých rozhodčích soudů, a to právě i v případech, kdy si
strany neujednají řízení přímo před jejich rozhodci a na základě jejich řádu.

2.3.

Druhy rozhodčích řízení
Rozhodčí řízení lze rozdělit dle několika kritérií. Mimo již výše uvedené dělení na

mezinárodní a národní, se rozlišuje řízení před stálými rozhodčími soudy, tzv. institucionální a
ad hoc rozhodčí řízení. V rámci těchto typů lze uvést i další modifikace, a to například řízení
tradiční a řízení on-line, řízení časově omezené a časově neomezené, či řízení s povinným
předstupněm96 a bez povinného předstupně. Někdy se lze setkat i s tzv. polořízenou arbitráží
(„semi-administered“), kdy dochází ke kombinaci institucionálního a ad hoc rozhodčího řízení.97

2.3.1. Rozhodčí řízení institucionální
Institucionální arbitráž probíhá před stálým rozhodčím soudem, který má obvykle své
sídlo, statut a statutární orgány jednající jeho jménem. Řízení se zpravidla vede dle jednacího
řádu rozhodčího soudu. Rozhodcem (případně rozhodčím senátem), je zpravidla osoba ze
seznamu rozhodců vedeného rozhodčím soudem a je vybrána stranami sporu. Institucionální
řízení má mnoho výhod, např. smrtí rozhodce rozhodčí smlouva nezaniká a nahradí ho jiný u
příslušného rozhodčího soudu zapsaný rozhodce, nebo možnost dohledu nad vydáváním
rozhodčích nálezů, kdy předsednictvo předem nález schvaluje. Nespornou výhodou tohoto druhu
řízení je, že stálé rozhodčího instituce mají vlastní administrativní a personální zázemí. Dalším
rozdílem je pevně stanovený sazebník poplatků, což eliminuje někdy náročné vyjednávání o
odměně s rozhodcem. Stálé rozhodčí soudy můžeme ještě dělit na rozhodčí soudy s obecnou a se
zvláštní98 působností. Tento druh řízení je v současné praxi častější, a to navzdory faktu, že se

95

Rules concerning Ad Hoc Arbitration assisted by the Court of Arbitration at the BCCI, v anglickém jazyce
dostupné z: http://www.bcci.bg/adhocrules-en.html [cit. 2018-04-29].
96
Těmito povinnými předstupněmi často bývají ostatní ADR, např. negociace nebo mediace.
97
O tom více např. v Blackaby, N., Partasides, C., with Redfern, A., Hunter, M. et. al.: Redfern and Hunter on
International Arbitration (Sixth Edition), 2015, Chapter 1, References, Point 157. (Kapitola 1, Reference, bod 157)
Dostupné z: http://www.kluwerarbitration.com/document/kli-ka-redfern-06-006?q=%22semiadministered%20arbitration%22#157 [cit. 2018-10-21].
98
Takové rozhodčí soudy jsou oprávněné rozhodovat pouze spory z určité oblasti právních vztahů.
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z řízení ad hoc vyvinulo.99 Je to především proto, že stálé rozhodčí soudy představují určitou
záruku vysoké odborné úrovně „svých“ rozhodců a vydání kvalitního rozhodčího nálezu.

2.3.2. Rozhodčí řízení ad hoc
Ad hoc arbitráž je druh řízení, kdy strany v rozhodčí smlouvě neodkážou na stálou
rozhodčí instituci, ale ujednají si způsob jmenování rozhodců nebo rozhodčího senátu100, rozsah
jeho působnosti, způsob jakým bude řízení vedeno a rozhodnuto, případně další náležitosti
řízení. Takový rozhodčí soud se zřizuje pouze pro konkrétní spor a jeho rozhodnutí. Vydáním
rozhodčího nálezu zpravidla zaniká. Na rozhodčí smlouvu jsou v tomto případě kladeny poměrně
vysoké nároky, především na její přesnost a podrobné vymezení konkrétních náležitostí řízení,
tak aby mohlo být řízení řádně provedeno a spor rozhodnut. Využití tohoto druhu není v dnešní
době tak časté jako dříve a dochází k němu spíše v zemích, kde stálé rozhodčí soudy neexistují
nebo v případech, kdy strany z určitého důvodu nechtějí využít řízení institucionální.101
Problémem tohoto řízení může být volba špatného, pro konkrétní spor nevhodného či
nezkušeného rozhodce, resp. rozhodčího senátu. Naopak výhodou je větší možnost přizpůsobení
procesních pravidel dle potřeby stran či větší možnost kontroly nad řízením.

2.3.3. Rozhodčí řízení on-line
V dnešní době technologií a rozvoje nových způsobů komunikace stojí za zmínku i
rozhodčí řízení on-line. Nejedná se o další druh řízení, ale o zvláštní způsob jeho vedení. Lze jej
popsat jako řízení, ve kterém všechny aspekty probíhají on-line, tedy skrz elektronickou
komunikaci. Zpravidla probíhá tak, že strany elektronicky zašlou nebo na určené a zabezpečené
úložiště nahrají veškeré dokumenty včetně důkazů, elektronicky odpovídají na otázky rozhodce a
následně obdrží rozhodnutí. V určitých případech je možné využít i videokonferenční zařízení, to
však není v praxi moc časté, a proto v řízení on-line dochází k absenci zásady ústnosti.

99

Poláček, B.: Právo mezinárodního obchodu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, str. 299-300
a dále Růžička, K., 2005, op. cit. sub 14, str. 29.
Obdobně též Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv, 2008, op. cit. sub 11, str. 347-348.
100
Takovým způsobem může být např. dohoda o tom, že rozhodci budou tři, přičemž každá strana nominuje
jednoho a třetího poté nominují tito dva, případně jiná nezúčastněná osoba.
101
Růžička, K., 1997, op. cit, sub 59, str. 21-22
a srov. též Klein, B., Doleček, M.: Rozhodčí řízení. Praha: ASPI, a. s., 2007, str. 18 – 20.
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Rozhodováno je na základě listinných důkazů a písemných podání, případně na základě
elektronické komunikace. Tento způsob vedení řízení má své výhody. Těmi jsou především
úspora času, zpravidla nižší náklady, ale i větší flexibilita řízení. Z povahy věci však není možné
tento způsob využít ve všech případech, a tak se uplatňuje především ve sporech týkajících se
internetových domén.
I přes určité výhody má rozhodčí řízení on-line poměrně dost nevýhod a i když jsme
v současnosti svědky rostoucího zájmu o tento způsob řízení, stále není v praxi nijak zvlášť
časté. Řada stálých rozhodčích institucí ho nicméně alespoň pro určité druhy sporů nabízí102 a
budoucnost ukáže, zda ještě k jeho rozvoji dojde.

2.4.

Průběh rozhodčího řízení
Průběh rozhodčího řízení se odvíjí především od dohody stran sporu, nicméně stejně jako

řízení soudní má několik fází. Předstupněm a podmínkou rozhodčího řízení je existence rozhodčí
smlouvy. Na jejím základě se poté zahajuje řízení samotné, které končí vydáním rozhodčího
nálezu a jeho výkonem, případně dosažením smíru.

2.4.1. Rozhodčí smlouva
Základním předpokladem pro možnost projednání sporu v rozhodčím řízení je existence
rozhodčí smlouvy. Následně musí na jejím základě dojít k předložení sporu rozhodčí instituci, a
v případě ad hoc arbitráže rozhodcům.103 Povaha a obsah rozhodčí smlouvy má obzvlášť
v mezinárodní obchodní arbitráži velký význam, neboť se podle jejího znění určuje nejenom
rozhodné právo, ale i aplikace práva fóra. Uzavření rozhodčí smlouvy má i další procesní účinek,
a to vyloučení pravomoci soudu v konkrétním případě rozhodnout. K vyloučení pravomoci
soudu dojde uplatněním námitky platné rozhodčí smlouvy v téže věci.104

102

Yeoh, D.: Is Online Dispute Resolution The Future of Alternative Dispute Resolution?, 2018.
V anglickém jazyce dostupné z: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/03/29/online-dispute-resolutionfuture-alternative-dispute-resolution/ [cit. 2018-10-21].
103
Růžička, K., 1997, op. cit, sub 59, str. 24.
104
Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K., a kolektiv, 2008, op. cit, sub 11, str. 350.
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Rozhodčí smlouvou se nejčastěji rozumí ustanovení, které je součástí smlouvy hlavní, a
které stanovuje, že v případě sporu vzniklého z této smlouvy se smluvní strany zavazují vyřešit
ho skrze rozhodčí, tedy mimosoudní řízení.105 Rozhodčí smlouva však může mít i jiné podoby.
Obecně se jedná o ujednání stran, které stanoví, že případné spory106 mají být rozhodovány
v rozhodčím řízení. Konkrétní podoba rozhodčího řízení, počet rozhodců, případně určení
konkrétní instituce či další podrobnosti se následně odvíjí od této dohody. Definici rozhodčí
smlouvy uvádí mimo jiné například Vzorový zákon UNCITRAL v článku 7: „Arbitration
agreement” is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes
which have arisen or which may arise between them in respekt of a defined legal relationship,
whether contractual or not.“
Za předpokladu, že tak určí zákon nebo jiný právní předpis a jsou-li splněny všechny
stanovené podmínky, jsou soudy povinny rozhodčí smlouvu respektovat. Například v českém
právním řádu takové ustanovení nalezneme v § 106 o. s. ř., a v Newyorské úmluvě v článku II.
Rozhodčí smlouva je závazná pro smluvní strany107, ale obecně není bez dalšího závazná pro
rozhodce nebo rozhodčí instituci.108

2.4.1.1. Typy rozhodčích smluv
Rozhodčí smlouva má dle ustálené praxe a většiny právních řádů i právních norem
nejčastěji tři podoby: rozhodčí doložku, která je v praxi nejčastější, smlouvu o rozhodci a tzv.
neomezený kompromis109. Jednotlivé typy se liší především rozsahem předmětu, a okamžikem
vzniku.
Rozhodčí doložka je tedy ustanovení tzv. smlouvy hlavní110 a stanovuje, že všechny
případné budoucí spory mezi stranami, které vzniknou z určitého právního vztahu, budou
předloženy v doložce určenému rozhodci, či rozhodčí instituci.

105

Schonk, K.: What is an arbitration agreement? v anglickém jazyce dostupné z:
https://www.pon.harvard.edu/daily/conflict-resolution/what-is-an-arbitration-agreement/ [cit. 2018-10-20].
106
Musí se jednat o takové spory, které mohou být předmětem rozhodčího řízení.
107
V ČR je dle § 2, odst. 5, zák. č. 216/1994 Sb. závazná i pro právní nástupce smluvních stran, pokud to strany ve
smlouvě výslovně nevyloučí.
108
Pro rozhodce je závazná v případě, kdy již došlo k dohodě stran o výběru konkrétního rozhodce a ten se zavázal
spor rozhodnout.
109
Holá, L., Hrnčiříková, M.: Mimosoudní metody řešení sporů. Praha: Leges, 2017, str. 124-125.
110
Tou je například smlouva kupní, či směnná apod.
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Smlouva o rozhodci na rozdíl od doložky nemíří do budoucnosti na potenciální spory, ale
reaguje na již existující spor, u kterého se strany dohodly, že k rozhodnutí dojde v rozhodčím
řízení. Tato forma není tak častá především proto, že za této situace jsou již strany ve sporu a
málokdy se dohodnou na uzavření další smlouvy, byť rozhodčí. Dále pokud se jedná o dlužníka,
který ať již úmyslně nebo z nemožnosti neplní svůj závazek, nebude mít na uzavření této
smlouvy, kterou by se poměrně rychle dosáhlo rozhodnutí, zájem. Takový dlužník bude často
preferovat delší soudní řízení, ke kterému (nejen) z důvodu dalších finančních nákladů nemusí
věřitel vůbec přistoupit.
Neomezený kompromis, jinak také všeobecné ujednání se povahou podobá rozhodčí
doložce, tedy uplatní se na případný budoucí spor s tím rozdílem, že se bude vztahovat na určitý
okruh vztahů a ne „pouze“ na konkrétní smlouvu. Uplatňuje se u neurčitého počtu smluv a
nejčastěji se uzavírá mezi dlouhodobě spolupracujícími subjekty, které mezi sebou uzavírají
větší množství kontraktů. Tím se strany vyhnou administrativní zátěži ve formě uzavírání
rozhodčích doložek v každé jednotlivé smlouvě.111

2.4.1.2. Forma rozhodčí smlouvy
„Arbitration agrément shall be in writing“112 je pravidlo, které stanovuje písemnou formu
rozhodčí smlouvy, a které je zakotveno ve většině právních řádů, mezinárodních smluv a
vzorových pravidlech.113 V posledních dekádách se však objevují názory, zda se nejedná o
přílišný formalismus a různé právní řády a předpisy definují písemnou formu v různé šíři. Je
tomu tak i z důvodu rozvoje elektronické komunikace a problematiky uzavírání hlavních smluv
ústně, kdy poté rozhodčí smlouva musí být uzavřena písemně.
Zatímco konkrétně Newyorská úmluva a vzorový zákon UNCITRAL vyžadují písemnou
formu, mnohé právní předpisy států tuto formu „změkčují“ vymezením toho, co je za písemnou
formu považováno. Stejně tomu je u nás, kdy se za písemnou formu považuje i sjednání smlouvy
telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení jejich obsahu a
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Růžička, K, 1997, op. cit. sub 59, str. 24.
Článek 7, odst. 2 Vzorový zákon UNCITRAL. (Chapter II, Option I, Article 7, par. 2 UNCITRAL Model Law
on International Commercial Arbitration)
113
Uzelac, A.: The Form of the Arbitration Agreement and the Fiction of Written Orality How Far Should We Go?
v anglickém jazyce dostupné z: http://www.alanuzelac.from.hr/pubs/B13forma-cay.pdf [cit. 2018-10-20].
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určení osob, které rozhodčí smlouvu sjednaly114. Dokonce anglický zákon o rozhodčím řízení115
ve svém článku 5, odstavci třetím uvádí: „Where parties agree otherwise than in writing by
reference to terms which are in writing, they make an agreement in writing.“ Pokud se tedy
strany dohodnou jinak než písemně, například ústně, a odkážou na písemné podmínky, považuje
se toto jednání za uzavření v písemné formě.

2.4.1.3. Platnost rozhodčí smlouvy
Platnost rozhodčí smlouvy se odvíjí od splnění zákonem či jiným právním předpisem
stanovených podmínek. V případě mezinárodní obchodní arbitráže, kdy je často rozhodčí
smlouva posuzována dle konkrétní situace různými právními řády nebo kdy se aplikuje více
právních řádů, může být splnění všech podmínek problematické. V těchto případech je vhodné
provést ve smlouvě volbu rozhodného práva, jinak se uplatní kolizní normy, které pro konkrétní
situaci určí konkrétní právní řád. U vnitrostátního rozhodčího řízení je situace jednodušší.116
V ČR jsou tyto podmínky uvedeny v § 3 zákona o rozhodčím řízení a např. španělský zákon o
rozhodčím řízení117 je uvádí v článku 9.

2.4.2. Průběh řízení
Průběh řízení se odvíjí od stanovení postupu, kterým mají rozhodci řízení vést. Ten je
určen dohodou stran, odkazem na rozhodčí řád, případně zákonem či jiným právním předpisem.
V určitých případech se může postupovat způsobem, který rozhodci považují za vhodný118.
Proces, jeho náležitosti119 a aplikace předpisů se odvíjí od konkrétního řádu, pravidel nebo
právní úpravy a v jednotlivých státech se může lišit.
Řízení se zpravidla120 zahajuje stejně jako řízení soudní podáním žaloby rozhodčímu
soudu nebo doručením druhé straně. Podání žaloby má podobné účinky jako u řízení soudního,
dochází tedy ke stavení promlčecí lhůty, k povinnosti rozhodců zkoumat jejich pravomoc v této
114

§ 3, odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb.
Arbitration Act 1996, (anglický zákon o rozhodčím řízení) v anglickém jazyce dostupný z:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/data.pdf [cit. 2018-10-20].
116
Rozehnalová, N., 2013, op. cit. sub 1, str. 140-143.
117
Ley 60/2003 de 23 de diciembre, de Arbitraje, op. cit. sub 71 [cit. 2018-10-20].
118
Např. v ČR pokud se strany nedohodnou na postupu, kterým má být řízení vedeno.
119
Např. jazyk řízení.
120
Např. dle čl. 3 rozhodčích pravidel UNCITRAL řízení začíná zasláním oznámení o zahájení rozhodčího řízení
druhé straně a nikoli podáním žaloby. Zahájené je pak doručením tohoto oznámení.
115
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věci a možnost stran uplatnění námitky nepříslušnosti státního soudu. Pokud náležitosti žaloby a
počet vyhotovení neupravuje konkrétní rozhodčí řád, měla by mít stejné náležitosti jako žaloba
podaná k soudu121 a měla by být podána v tolika vyhotoveních, aby protistrana a každý rozhodce
obdržel jedno. Stejně jako u řízení soudního je potřeba zaplatit122 poplatek, případně jeho část,
zálohu nebo předložit doklad o zaplacení.
Druhá strana má právo na žalobu reagovat a podat protižalobu, žalobní odpověď nebo
uplatnit námitku započtení. Její nečinnost však nemá na zahájení a projednání řízení vliv. Poté
dojde ke jmenování rozhodce, případně ustavení senátu, který posuzuje, zda je v tomto sporu
dána jeho pravomoc. Rozhodci o své pravomoci rozhodují buď sami, nebo jejich nadřízený
orgán.123 Pokud jejich pravomoc dána není, usnesením řízení zastaví. Rozhodci poté vyzvou
žalovaného k vyjádření, pokud tak již neučinil, případně vyzvou žalobce k odstranění nedostatků
v žalobě.
Není-li již předem určeno, dojde následně ke stanovení místa a času ústního jednání a
začne samotné projednání věci. Stejně jako u řízení soudního je nutné dodržovat všechny zásady
řízení a je nutno postupovat hospodárně, účelně a bez zbytečných průtahů. Stranám sporu musí
být dána možnost uplatnit svá práva a mají v řízení zásadně rovné postavení. Jedním z největších
rozdílů oproti řízení soudnímu je, že jednání je zásadně neveřejné. Je však možné, aby se ho
zúčastnila třetí osoba, vždy však se souhlasem sporných stran. Následně probíhá dokazování, o
jehož způsobu a provedení rozhodují rozhodci. Strany se k věci vyjadřují a rozhodci postupují
tak, aby byl dostatečně zjištěn skutkový stav věci a zároveň se svým působením snaží o uzavření
smíru. Následně dojde k hodnocení důkazů rozhodci dle jejich vnitřního přesvědčení a
k rozhodnutí. Rozhodnutí je ve formě rozhodčího nálezu124, ale je možné vydat i prozatimní
nebo částečný nález a musí se na něm usnést většina rozhodců. V některých případech dochází i
k vyhlášení nálezu. O ústním jednání se vede protokol.125

121

V ČR jsou tyto náležitosti upraveny v § 79 o.s.ř.
Pokud by k řádnému uhrazení poplatku nedošlo, rozhodčí soud by se věcí zpravidla nezabýval.
123
K tomu dochází především u stálých rozhodčích soudů a tím orgánem je např. předsednictvo.
124
Řízení může za určitých okolností skončit i usnesením.
125
Růžička, K., 1997, op. cit, sub 59, str. 33-36.
122
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2.4.3. Rozhodčí nález
Konečným rozhodnutím rozhodců ve věci samé126 je rozhodčí nález. Rozhodčí řízení je
zpravidla jednoinstanční, právní moci tedy rozhodčí nález nabývá řádným doručením všem
stranám. Strany se však mohou dohodnout, že nález bude možné přezkoumat, poté právní moci
nabude až po tomto přezkoumání.
Vydává se v písemné formě, musí být podepsán rozhodci127 a obsahovat určitý výrok a
není-li stanoveno jinak i odůvodnění. Okamžik nabytí právní moci a vykonatelnosti se může dle
různých právních úprav lišit. K nabytí právní moci však obvykle dochází doručením nálezu
stranám sporu a vykonatelnost většinou nastává po uplynutí stanovené doby k plnění. Poté se
rozhodčí nález stává exekučním titulem. Některé právní úpravy vyžadují ještě následné schválení
soudem.
Ve většině států je možné ještě rozhodčí nález soudně přezkoumat a tím dosáhnout jeho
zrušení. K tomu obvykle dochází za situace, kdy nebyly splněny podmínky stanovené pro
rozhodčí řízení128, nebyly dodrženy zásady rozhodčího řízení, nález byl vydán ve věci, o níž
nelze uzavřít rozhodčí smlouvu atd. Rozsah a podmínky přezkumu stanoví právní předpisy
jednotlivých států. S ohledem na konkrétní situaci soud po zrušení nálezu buď rozhodne sám129,
nebo proběhne nové rozhodčí řízení. Toto nové rozhodčí řízení poté probíhá s ohledem na
rozhodnutí soudu o zrušení předchozího nálezu.
Vzhledem k mezinárodním úmluvám, především Newyorské úmluvě, je mezi státy
poměrně časté uznávání a výkon cizích rozhodčích nálezů, a to za stejných podmínek 130 jako
nálezů tuzemských.131

126

Meritorní rozhodnutí.
Minimálně většinou rozhodců.
128
Např. podmínky pro rozhodnutí nebo projednání věci.
129
K tomu dochází zpravidla, pokud byla rozhodčí smlouva zrušena, je neplatná, nebo se na daný spor nevztahuje.
130
Čl. III Newyorské úmluvy.
131
Vlachová, B.: Rozhodčí nález jako exekuční titul. Komorní listy č. 3/2017, str. 20-24, dostupné v CODEXIS
[cit. 2018-10-20].
Obdobně též Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv, 2008, op. cit. sub 11, str. 351 – 352.
127
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3. Řešení mezinárodních obchodních sporů v České republice
Jednotlivé možnosti řešení mezinárodních obchodních sporů jsou uvedeny v předchozích
kapitolách a ČR není v tomto ohledu výjimkou. Nejrychlejší a nejméně nákladné je spor vyřešit
jednáním či vyjednáváním mezi stranami, následuje mediace a další alternativní způsoby řešení,
kde již vystupuje nezávislá třetí osoba. Možnosti pak uzavírá rozhodčí a soudní řízení, kde
rozhodnutí sporu není dále v rukou stran, ale soudce či rozhodce.
Většina mezinárodních obchodních sporů je v ČR řešena buď řízením soudním anebo
rozhodčím. V této souvislosti Česká republika poskytuje obě tyto alternativy na poměrně vysoké
úrovni.

3.1.

Možnosti ADR v ČR
Mediace a další ADR nejsou v ČR neznámé pojmy a těší se stále větší oblibě, současně

však jejich využívání v případě obchodních sporů není nijak časté. Může za to pravděpodobně
krátká historie mediace a vůbec ADR na našem území a z toho plynoucí nedůvěra, ale i nejistota
výsledku takového řízení. Alternativní způsoby u nás nabízejí stálé rozhodčí soudy, advokátní
kanceláře, různá sdružení nebo asociace mediátorů, případně samostatní mediátoři.
Vzhledem k délce soudního řízení a někdy negativnímu vnímaní rozhodčího řízení v ČR
mohou být ADR pro někoho vítanou alternativou. Jak je uvedeno výše, zákon o mediaci je
v souvislosti s mezinárodními obchodními spory jedinou zákonnou úpravou jednotlivých ADR.
Vedle tohoto zákona je mediace regulována132 i v o.s.ř. Mediace je v ČR zahájena uzavřením
smlouvy o mediaci, která musí mít dle § 2 písm. e) zákona o mediaci písemnou formu a je
založena na principu dobrovolnosti. Náležitosti smlouvy stanovuje § 4 odst. 2 a velice důležité je
uvedení data jejího uzavření, a to z důvodu stavení promlčecí lhůty, které uzavřením smlouvy
nastává133. Aby mediace ale i ostatní ADR proběhly bez problémů a aby se v závěru řízení
dospělo ke konsensu, je velmi důležité přesné a jasné vymezení konfliktu. K ukončení mediace
dojde buď mediační dohodou134, nebo jiným způsobem či z jiných důvodů, které stanovuje §

132

Částečnou regulaci mediace obsahuje i zákon o sociálně-právní ochraně dětí, ten však nemá s mezinárodním
obchodem nic společného.
133
To vyplývá ze znění § 647 občanského zákoníku.
134
§ 7 zákona o mediaci. Jedná se o dohodu o způsobu řešení konfliktu, kterou podepisují obě strany a mediátor.
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6135. Značnou nevýhodou mediace nejen v ČR je, že mediační dohoda není přímo
vykonatelná136, což bývá někdy odbornou veřejností kritizováno.137 Existuje však několik
způsobů, jak její vykonatelnosti dosáhnout. Je možné dohodu vyhotovit ve formě notářského
zápisu se svolením k vykonatelnosti nebo ji předložit ke schválení soudu. V případě schválení
dohody soudem záleží na době, kdy k dohodě dojde. Pokud se tak stane před zahájením soudního
řízení, je možné podat návrh na zahájení smírčího řízení, ve kterém soud dohodu schválí ve
formě prétorského smíru. Pokud se tak stane již v průběhu soudního řízení, může ji schválit jako
soudní smír, anebo její znění promítnout do výroku rozsudku.138

3.2.

Rozhodčí řízení v ČR
Obecně má rozhodčí řízení v ČR139 v posledních dekádách poměrně zajímavý vývoj.

Zatímco v letech 1995 – 2005 se těšilo velké veřejné podpoře, v následující době došlo nejenom
ke ztrátě této podpory, ale i k částečnému omezování a státní regulaci140. Ani dnes není situace o
mnoho lepší, což je v kontrastu se světovým trendem rozvoje a podpory rozhodčího řízení
především v západních zemích.141 Jaký vývoj nás čeká v následujících letech, si netroufám
odhadovat.
Českým pramenem rozhodčího práva je již několikrát zmíněný zákon o rozhodčím řízení,
jehož znění bylo částečně ovlivněno vzorovým zákonem UNCITRAL. Jeho předchůdcem byl
zákon č. 98/1963 Sb.142, který byl jeho účinností zrušen. Komplexně upravuje celý proces řízení,
podmínky jeho zahájení a skončení, vztah k obecným soudům atd. Ustanovení § 30 umožňuje
přiměřené použití o.s.ř. a § 47 poté stanovuje aplikační přednost mezinárodních smluv143.
Takovou mezinárodní smlouvou je především Newyorská úmluva, dále Evropská úmluva o

135

Např. smrtí mediátora, uplynutím doby stanovené ve smlouvě o provedení mediace, pokud jedna strana prohlásí,
že nebude v mediaci pokračovat a další.
136
V jiných zemích je tomu jinak, např. v Albánii, kde je výsledek mediace závazný a soudně vymahatelný.
137
Holá, L., Malacka, M. a kol.: Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů. Praha: Leges, 2014 str. 354- 358.
138
Holá, L., Hrnčiříková, M., 2017, op. cit. sub 109, str. 88-108.
139
Tedy nejenom v případě mezinárodních obchodních sporů ale i v dalších případech rozhodování sporů před
arbitrem.
140
Především u spotřebitelských sporů.
141
Bělohlávek, A., J., Kovářová, D. a kol.: Stále rozhodčí soudy versus rozhodčí řízení ad hoc. Praha: Stálá
konference českého práva, s. r. o., 2017, str. 7-8.
142
Zák. č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů.
143
Obdobně jak uvádí čl. 10 Ústavy.
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mezinárodní obchodní arbitráži a další bilaterální či multilaterální smlouvy144, jejichž stranou ČR
je. V § 25 odst. 3 z.r.ř. je stanoveno, že rozhodce je povinen rozhodovat předmětný spor dle
hmotného práva, které je pro spor rozhodné. Rozhodným právem mezinárodního obchodního
sporu je tedy buď právo, na kterém se strany dohodly v rozhodčí smlouvě, a pokud se
nedohodly, pak bude rozhodné právo stanoveno rozhodci na základě mezinárodní smlouvy,
případně unijních předpisů či zákona o mezinárodním právu soukromém.145

3.2.1. Institucionální rozhodčí řízení v ČR
Dle § 13 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení mohou být v ČR stále rozhodčí soudy, které
mají specifické postavení, zřízeny pouze jiným zákonem146 nebo tehdy, pokud je jejich zřízení
v jiném zákoně výslovně připuštěno. Druhý odstavec tohoto § uvádí, že řády a statuty, které jsou
tyto rozhodčí soudy oprávněny vydávat, musejí být uveřejněny v Obchodním věstníku. Odstavec
4 poté zakazuje užívat označení stálého rozhodčího soudu dle tohoto zákona bez oprávnění, čímž
stanovuje ochranu před klamavým označením. Konkrétně se jedná o ochranu před tzv.
arbitrážními centry, které nejsou stálými rozhodčími soudy, ale právnickými osobami147, u
kterých působí rozhodci ad hoc a nemohou tedy vydávat řády a statuty se stejnými účinky.148
Pravděpodobně nejvýznamnějším rozhodčím soudem na území ČR je Rozhodčí soud při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí
soud při HKČR a AKČR“)149. Vedle Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR existují v ČR další
dva stálé rozhodčí soudy. Ty jsou na rozdíl od něj specializované. Jedním je Burzovní rozhodčí
soud, tedy rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, a. s., který se zabývá rozhodováním
sporů z podnikání s cennými papíry. Jedná se především o spory z obchodů na regulovaném trhu
organizovaném burzou a z jejich vypořádání, spory z obchodů s investičními nástroji nebo
komoditami a spory z podnikání na peněžním a kapitálovém trhu. Vedle toho nabízí i možnost
ad hoc arbitráže, a to i v jiných oblastech.150 Druhým je Mezinárodní rozhodčí soud při
144

Např. tzv. Ženevské protokoly. Ty se však s Newyorskou úmluvou a Evropskou úmluvou o mezinárodní
obchodní arbitráži obsahově přerývají a jejich význam je v současnosti zanedbatelný.
145
Olík, O., Maisner, M., Pokorný, R., Málek, P., Janoušek, M.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích
nálezů. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2017, (§ 25), str. 162-163.
146
Zvláštním zákonem, jiným než z.r.ř.
147
Tyto právnické osoby zajišťují např. administrativní a jiné služby pro ad hoc řízení.
148
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. (§ 13), str. 58 – 63.
149
Podrobněji je popsán v kapitole 3.2.2.
150
Internetové stránky Burzy cenných papírů Praha a. s.: Burzovní rozhodčí soud.
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Českomoravské komoditní burze Kladno. Ten se zabývá řešením sporů mezi stranami, které
uzavírají burzovní obchody na Českomoravské komoditní burze Kladno. V rámci řešení sporu
nabízí i možnost mediace151 a byl založen v roce 1996.152

3.2.2. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
Již v roce 1949 byl v ČR založen první rozhodčí soud, který v době vzniku působil při
Československé obchodní komoře. Od roku 1980 nesl název Rozhodčí soud při Československé
obchodní a průmyslové komoře a od roku 1995 až dodnes je Rozhodčím soudem při
Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR. Rozhoduje o všech arbitrabilních sporech a sídlo má
v Praze.
Jeho organizace, jakož i řízení před ním je upraveno v Řádu Rozhodčího soudu při
HKČR a AKČR153. Dle § 1 tohoto řádu působí jako nezávislý orgán pro rozhodování
majetkových sporů ve věcech, o kterých lze uzavřít rozhodčí smlouvu a jestliže jeho pravomoc
vyplývá z platné rozhodčí smlouvy nebo z mezinárodní smlouvy. Za tímto účelem uvádí na
svých internetových stránkách znění rozhodčí doložky, případně doporučené znění dodatku
s rozhodčí doložkou.154 Pokud se strany dohodnou jinak, může řízení probíhat i podle jiných
pravidel než tohoto řádu.
Jedná se o i mezinárodně uznávaný a významný stálý rozhodčí soud, který svou prestiž
zakládá především na kvalitě rozhodčích nálezů a profesionalitě zapsaných rozhodců. Těch je
v současné době 515155 a jsou jimi uznávaní advokáti, univerzitní pedagogové i další odborníci
z ČR a ze zahraničí.
Rozhoduje nejenom spory ze zahraničního a vnitrostátního obchodu, ale i doménové
spory a nabízí možnost provést řízení on-line. Zvláštním typem řízení je tzv. urychlené řízení. To
je upraveno v § 30 Řádu a umožňuje stranám dosáhnout konečného rozhodnutí v předem určené

Dostupné z: https://www.pse.cz/burzovni-rozhodci-soud/ [cit. 2018-10-27].
151
§ 45 Řádu Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze.
152
Internetové stránky Českomoravské komoditní burzy Kladno: Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské
komoditní burze. Dostupné z: https://www.cmkbk.cz/legislativapredpisy/rozhodci-soud/ [cit. 2018-10-27].
153
Ten je dostupný i v některých cizích jazycích na internetových stránkách Rozhodčího soudu a také v tištěné
podobě v sídle soudu, v sudištích či sídlech hospodářských a agrárních komor České republiky.
154
Internetové stránky Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Dostupné z:
http://www.soud.cz/rozhodci-dolozka [cit. 2018-10-27].
155
Ke dni 30. 10. 2018.
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lhůtě (resp. za aplikace zkrácených lhůt) a je zvlášť zpoplatněno.156 Takový typ vedení řízení
však není specifikem pouze tohoto rozhodčího soudu, ale obdobnou možnost nabízí i celá řada
zahraničních rozhodčích soudů.157 Dříve rozhodoval i spotřebitelské spory, nicméně od roku
2016, kdy došlo k novele z.r.ř.158, již není možné tyto spory v rozhodčím řízení projednat.159

3.2.3 Ad hoc rozhodčí řízení v ČR
Právní rámec ad hoc arbitráže stanoví z.r.ř. a její možnost zakotvuje § 2, odst. 1 tohoto
zákona. V ČR ji nabízejí některé advokátní kanceláře a také arbitrážní centra160, které pak pro
samotné rozhodčí řízení zajišťují administrativní a technické zázemí, nejedná se však o stálé
rozhodčí instituce. Podoba ad hoc arbitráže na našem území se v zásadě nijak významně neliší
od ad hoc arbitráže v jiných zemích. V případě rozhodování mezinárodních obchodních sporů
není v ČR často využívána a její význam spočíval v minulosti v řešení spotřebitelských sporů.161

3.3.

Řízení před obecnými soudy v ČR
Pokud sporné strany chtějí, anebo se nejsou schopny dohodnout na jiném způsobu,

mohou předložit spor obecnému soudu. Otázku, jaký soud a kterého státu má pravomoc spor
rozhodovat, řeší mezinárodní i vnitrostátní právní předpisy. Českými právními předpisy jsou
občanský soudní řád, který komplexně upravuje civilní proces a zákon o mezinárodním právu
soukromém, který reguluje soukromoprávní poměry s cizím prvkem. Aplikační přednost před
z.m.p.s. však mají162 mezinárodní smlouvy163 a předpisy evropského práva. To znamená, že
vnitrostátní předpisy se použijí pouze v případě, kdy na konkrétní spor nedopadá mezinárodní
ani unijní úprava. V případě mezinárodního obchodu je takovým předpisem tzv. nařízení Brusel I
156

Maisner, M., Trapl, V.: Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
České republiky. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. str. 101.
157
Tzv. expedited arbitration.
158
Novelizováno zákonem č. 258/2016 Sb.
U Rozhodčího soudu je dále možnost rozhodování úhradových sporů ve zdravotnictví.
159
Internetové stránky Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Dostupné z:
http://www.soud.cz/o-rozhodcim-soudu [cit. 2018-10-27].
160
Jejich využívání spočívalo především ve „spotřebitelských“ sporech, které však v současnosti není možné
v rozhodčím řízení rozhodnout a význam i počet těchto center podstatně klesl.
161
Konzultace s Prof. JUDr. Květoslavem Růžičkou, CSc. dne 6. 11. 2018.
162
§ 2, z.m.p.s.
163
Takovou je např. Luganská úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a
obchodních věcech, z roku 2007.
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bis164, které stanovuje pravidla pro určení pravomoci v majetkových věcech. Obecné pravidlo
podle čl. 4 tohoto nařízení zní: „Nestanoví-li toto nařízení jinak mohou být osoby, které mají
bydliště v některém členském státě, bez ohledu na svou státní příslušnost žalovány u soudů
tohoto členského státu.“ Pokud se jedná o osoby, které mají bydliště ve státě, jehož nejsou
státními příslušníky, použijí se „pravidla pro určení příslušnosti, která se použijí pro jeho vlastní
státní příslušníky.“165 I následující články nařízení obsahují pravidla pro určování příslušnosti,
především čl. 7, který upravuje zvláštní příslušnost.
Pravomoc českých soudů je v z.m.p.s. upravena v § 6, respektive v § 7166 a § 8 stanovuje,
že české soudy postupují v řízení podle českých procesních předpisů. Stanovení věcné
příslušnosti českých soudů je uvedeno v § 9 o.s.ř., místní příslušnosti v § 11 a § 84 – 89a a
funkční v § 10 a 10a. Pravomoc českých soudů může být v podnikatelských vztazích a ve věcech
závazkových a jiných majetkových práv dána také tzv. prorogační dohodou, což je písemná
dohoda stran o místní příslušnosti soudu. Nelze však měnit příslušnost věcnou.167 Sjednání
příslušnosti zahraničního soudu poté upravuje § 86 z.m.p.s.168 I toto ujednání musí být v písemné
formě a za splnění podmínek nic nebrání tomu, aby byla obě ujednání kombinována a sjednána
příslušnost konkrétního českého soudu.

164

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. EU/1215/2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Toto nařízení zrušilo nařízení (ES) č. 44/2001 (Brusel I)
165
Ibid, čl. 4, odst. 2.
V ČR je takovým pravidlem § 86, odst. 2 o.s.ř., který stanoví, že příslušným soudem pro uplatnění majetkových
práv je soud, v jehož obvodu má taková osoba majetek.
166
Upravuje vynětí z pravomoci českých soudů.
167
§ 89a o.s.ř. a § 85 z.m.p.s.
168
Poláček, B., 2017, op. cit. sub 99, str. 291-294.
Obdobně též Šínová, R., Petrov Křiváčková, J. a kol.: Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním
prvkem. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str 281-292.
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4. Výhody a nevýhody rozhodčího řízení ve srovnání s řízením před českými
soudy
Poslední část diplomové práce je věnována komparaci výhod a nevýhod řízení
rozhodčího a soudního ve věcech mezinárodních obchodních sporů. Oba způsoby řešení sporu
mají svá specifika a odlišnosti, od kterých se odvíjejí jejich výhody či nevýhody. Ty mohou být a
často bývají relativní. Co je pro jednoho výhodou, nemusí být pro druhého, a co je v určitém
případě nežádoucí je v případě jiném přínosem. Stejně jako v jiných oblastech práva ale i
společenského života je potřeba posuzovat všechny okolnosti s ohledem na konkrétní případ.
Tak tomu bude i v tomto případě. Existují i situace, ve kterých jsou obě řízení obdobná, ba
dokonce totožná, obecně však soudy mají jiné postavení a vykonávají vůči rozhodčímu řízení
funkci pomocnou a kontrolní169. Jednotlivé aspekty těchto funkcí a jejich uplatnění v rozhodčím
řízení budou uvedeny v následujících kapitolách. Tématem této práce není civilní řízení, proto
bude v této kapitole popsáno pouze v souvislosti s rozdíly, či podobnostmi s rozhodčím řízením.
Komparace bude zaměřena pouze na spory vyplývající z mezinárodního obchodu, kde rozhodčí
řízení zaujímá vůči soudnímu alternativní pozici.

4.1.

Postavení rozhodce a soudce
Postavení rozhodce a soudce se v mnohém shoduje a v mnohém liší. Vzhledem k výkonu

jejich funkce lze, obzvlášť v případě rozhodování mezinárodních obchodních sporů, uvést, že je
jejich úloha obdobná. Jejich úkolem je spravedlivě rozhodnout předložený spor, dodržovat
zásady řízení a řídit se zákonem. Výsledkem jejich činnosti je vykonatelný exekuční titul, který
má závazné právní důsledky. Z tohoto důvodu právní předpisy stanovují určité podmínky pro
výkon těchto funkcí. Pravomoc závazně rozhodovat je však rozhodcům na rozdíl od soudců dána
vždy pouze pro konkrétní případ, pro který přijali své jmenování.
Jak funkci rozhodce, tak soudce může vykonávat plně svéprávná a bezúhonná fyzická
osoba. Soudce musí být občan ČR, který dosáhl věku 30 let, má ukončené vysokoškolské
právnické vzdělání, slouženou odbornou justiční zkoušku a svými vlastnostmi a zkušenostmi
dává záruku řádného výkonu funkce. Zvláštní povinností soudce je také prohlubování odborných

169

Jako „další“ funkci soudů ve vztahu k rozhodčímu řízení je někdy označována povinnost předávání
pravomocných rozhodčích nálezů do úschovy obecným soudům dle § 29, odst. 2 z.r.ř.
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znalostí. Podmínky stanovené pro rozhodce jsou značně mírnější, může jím být zletilý170 občan
ČR, ale i cizinec, pokud je způsobilý k právnímu jednání v zemi, kde je občanem, případně
v ČR171. Nemusí mít právnické vzdělání172 ani žádnou jinou zvláštní kvalifikaci. Mezinárodní
úmluvy, které jsou v oblasti mezinárodní obchodní arbitráže pro ČR závazné, osobu rozhodce
neřeší. Určité podmínky pro výkon funkce rozhodců, mohou pro institucionální arbitráž stanovit
jejich Řády.
Soudce je do funkce ustanoven jmenováním, a to prezidentem republiky, do jehož rukou
skládá slib. Jmenován je na neomezenou dobu173 a následně přidělen ministrem spravedlnosti ke
konkrétně určenému okresnímu soudu. U rozhodce žádná obdobná procedura není. Funkci
rozhodce může přijmout každý (v žádném případě se nejedná o povinnost), kdo splňuje zákonné
podmínky a koho strany v rozhodčí smlouvě jako rozhodce označí, resp. jinak určí. K přijetí
funkce musí dojít písemnou formou.
Zatímco funkce soudce je vykonávána v pracovním poměru ke státu a je neslučitelná
s poměrně širokým spektrem jiných funkcí a činností174 postavení rozhodce je v tomto ohledu
velmi specifické. Nejedná se ani o zaměstnanecký poměr ani o mandátní či jinou pojmenovanou
smlouvu a na povaze smlouvy s rozhodcem není v odborné veřejnosti úplná shoda. Jeho činnost
musí být naprosto nezávislá na straně nebo stranách, které ho jmenovaly. Žádnou inkompatibilitu
funkcí zákon pro rozhodce nestanoví175.
Na rozhodce a soudce jsou kladeny i další nároky a povinnosti, přičemž některé jsou pro
oba stejné. Stejnou povinností je zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli
v souvislosti s výkonem funkce. Pro oba právní předpisy stanovují i možnost zproštění této
odpovědnosti. Kdy může ke zproštění dojít je však rozdílné, zatímco soudce lze zprostit na
základě zvláštního právního předpisu či z vážných důvodů, rozhodce mohou mlčenlivosti
zprostit strany176 a z vážných důvodů i předseda okresního soudu, v jehož obvodu má rozhodce
trvalý pobyt. Tato povinnost přímo souvisí se zásadou neveřejnosti v rozhodčím řízení. Dalšími
170

Zletilým se stává ten, kdo dosáhl 18 let věku. Viz § 30 občanského zákoníku.
§ 118 z.m.p.s.
172
Obecně jsou však právníci jako rozhodci preferováni, obzvlášť v mezinárodních obchodních sporech.
173
Nicméně dle § 94, písm. a zákona o soudech a soudcích platí: „Funkce soudce zaniká uplynutím kalendářního
roku, v němž soudce dosáhl věku 70 let,“
174
Zákaz a výčet činností a funkcí, které nemohou soudci vykonávat, stanoví čl. 82 odst. 3 Ústavy a § 85 zák. č.
6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů.
175
Případné stanovení inkompatibility funkce rozhodce by bylo proti smyslu rozhodčího řízení, kdy se rozhodce
často vybírá s ohledem na jeho činnost a zkušenosti.
176
To ze své podstaty odpovídá povaze rozhodčí řízení. Zprostit rozhodce poté musí obě, resp. všechny strany,
pokud je na některé straně více subjektů.
171
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povinnostmi, které jsou stejné či obdobné jsou výkon funkce v souladu s právními předpisy,
nestrannost, nezávislost a nepodjatost177 a rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Poměrně zajímavý je v této věci Rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 23 Cdo 3150/2012178. Ten
nejprve stanovuje, že nezávislé a nestranné rozhodování se uplatní v řízení soudním i rozhodčím
a dále se zabývá otázkou nestrannosti a nezávislosti rozhodce-advokáta ve vztahu k advokátovi
zastupujícím druhou stranu. Jedná se o situaci, kdy rozhodce a zástupce strany sporu jsou
kolegové. K tomu Nejvyšší soud uvádí, že běžná profesní spolupráce mezi advokáty není bez
dalšího důvodnou pochybností o nestrannosti rozhodce.179
Soudce má dále povinnost zachovávat nezávislost a dobrou pověst soudnictví i mimo
výkon své činnosti a postupovat v řízení hospodárně, bez zbytečného odkladu a v přiměřených
lhůtách. Tyto povinnosti rozhodci zákon nestanovuje, ale ve vlastním zájmu by je měl dodržovat
a z hlediska lhůt může být a často bývá ve svém rozhodování omezen lhůtami, na kterých se
strany dohodnou a které si stanoví. S povinnostmi nepodjatosti, nezávislosti a nestrannosti je pak
spojeno vyloučení z projednávání nebo povinnost vzdát se projednání věci jak u soudců, tak u
rozhodců.
Zatímco osobu soudce, případně senátu, který předmětný spor projedná a rozhodne,
určuje rozvrh práce180 a není tedy možné jeho výběr ovlivnit ani předvídat, rozhodci jsou
zpravidla vybíráni stranami a musí jich být vždy lichý počet181. K tomuto výběru dochází
v rozhodčí smlouvě, kde si strany buďto ujednají konkrétní osobu či osoby, které budou spor
rozhodovat nebo si ujednají způsob jejich určení. Problémem určení konkrétní osoby či osob
může být nevhodná volba, kdy strany například vyberou osobu nezpůsobilou, nebo takovou,
která jmenování odmítne. Výběr konkrétního rozhodce přichází v úvahu spíše ve smlouvě o
rozhodci, než v rozhodčích doložkách, které se uzavírají do budoucna a kdy by mohla nastat
situace, že v době sporu rozhodce už nebude žít či funkci odmítne. V takovém případě by
rozhodčí smlouva zanikla. Pokud rozhodčí smlouva žádné ujednání o určení rozhodce
neobsahuje, platí, že každá strana vybere jednoho rozhodce, a ti si následně zvolí dalšího
předsedajícího rozhodce.182 I soud může jmenovat rozhodce, a to na návrh za předpokladu, že
strana, která měla vybrat rozhodce (nebo rozhodci, kteří měli vybrat předsedajícího rozhodce)

177

Spojená s informační povinností o podjatosti.
Ze dne 30. 9. 2014.
179
Takovou důvodnou pochybnost vyvolává spíše spolupráce dlouhodobá, nikoli pouze jednorázová.
180
Rozvrh práce upravuje § 41 – 45 zákona o soudech a soudcích.
181
Nejčastěji se v praxi jedná o senáty tvořené třemi rozhodci.
182
§ 7, odst. 2 z.r.ř.
178
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tak neučiní do 30 dnů.183 Předpokladem úspěšné arbitráže je volba vhodného rozhodce, ten musí
s rozhodováním sporu samozřejmě souhlasit. Vedle uvedení konkrétních osob, které se mají stát
rozhodci, je možné například určit osobu, tzv. appointing authority184, která rozhodce vybere.
Vybrat může nejenom osobu, ale např. i počet rozhodců. Další možností je odkaz na proceduru
jmenování rozhodců upravenou v některých rozhodčích pravidlech nebo v řádu některého
stálého rozhodčího soudu či rovnou vést řízení u takové instituce, která má proceduru výběru
rozhodců či rozhodčího senátu upravenou185. Způsob výběru rozhodců je skutečně na vůli a
dohodě stran. Může se jednat i o losování rozhodce z předem určeného seznamu či o další
odlišné způsoby výběru.186
Z výše uvedeného vyplývá, že i když zákon stanovuje pro rozhodce určité podmínky,
které musí splňovat, tak nároky na soudce jsou přísnější. Osoba soudce by tedy měla na rozdíl od
osoby rozhodce garantovat vždy vysokou míru profesionality. U rozhodčího řízení je správný a
řádný výběr rozhodce klíčovým aspektem. V případě špatně zvoleného rozhodce, se strany
vystavují nejen riziku, že ke smluvenému řízení nemusí dojít, ale i riziku nesprávného
rozhodnutí. To ve výsledku nemusí být vždy vinou rozhodců. Ti rozhodují podle svého
nejlepšího úsudku, ten však v konkrétním případě může být chybný. Varianta jednoho rozhodce
není nijak zvlášť častá a mezinárodní obchodní spory většinou v rozhodčím řízení rozhodují stálé
rozhodčí soudy, které kvalitu rozhodců a řádný způsob jmenování zajišťují.

4.2.

Zásady řízení
Stejně jako řízení i řízení rozhodčí má své zásady. Zásady jsou vůdčí ideje, které

představují východisko právního řádu. Často bývají výslovně upravené platným právem,
existují však i takové, které nejsou v právních předpisech výslovně vyjádřené, nicméně bývají
např. součástí některých právních institutů. Obě řízení se odvíjejí od zásad práva na spravedlivý

183

§ 9 z.r.ř.
Tato osoba musí být na stranách sporu nezávislá a může jí být např. i soud.
185
Např. § 23 Řádu Rozhodčího soudu při HK a AK ČR.
186
Olík, O., Maisner, M., Pokorný, R., Málek, P., Janoušek, M.: 2017, op. cit. sub 145, (§ 4-12), str. 29 – 61.
a dále Lisse, L., 2012, op. cit. sub 12, (§ 4-12), str. 180 – 288.
a Winterová, A., Macková, A. a kolektiv.: Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. aktualizované
vydání. Praha: Leges, 2018, str. 120-126.
184
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proces a od ústavním pořádkem stanovených základních lidských práv187. Zásady civilního
procesu dále upravují § 1 - § 6 o.s.ř.
Rozhodčí řízení lze uplatnit pouze v zákonem stanovených případech a vůči řízení
soudnímu se vyznačuje relativní samostatností, kterou omezuje pomocná a kontrolní funkce
obecných soudů. Zásadami, které jsou stejné pro obě řízení, jsou poté nezávislost a nestrannost
soudců a rozhodců, rovnost stran, zásada dispoziční, rychlosti a hospodárnosti či zásada volného
hodnocení důkazů.
Dispoziční zásada se však liší ve svém rozsahu, který může být v rozhodčím řízení
stanoven daleko šířeji. Strany si mohou sjednat konkrétní náležitosti řízení, kolik bude
rozhodců, v jakých lhůtách mají rozhodovat a podobně.188 Zásadu ústnosti znají obě řízení,
nicméně v rozhodčím ji mohou strany ujednáním vyloučit.189 Zásadami, kterými se naopak liší
jsou veřejnost, respektive neveřejnost řízení, jednoinstančnost a neformálnost, která prostupuje
celým rozhodčím řízením.190

4.3.

Rychlost řízení
Z hlediska rychlosti řízení je téměř vždy výhodnější rozhodčí řízení. U soudního řízení

v ČR sice existuje několik způsobů, jak jej poměrně rychle skončit, např. rozsudek pro uznání191,
pro zmeškání192 či platební rozkaz193, nicméně v oblasti mezinárodního obchodu k těmto
institutům moc často nedochází. Průměrná délka soudního řízení na našem území v prvním
stupni se v posledních letech pohybuje okolo 300 dní, což je poměrně dlouhá doba s ohledem na
možnost opravných prostředků, které řízení dále prodlouží.194 Vždy samozřejmě záleží na
konkrétním případu, jeho složitosti, podaných opravných prostředcích a podobně, avšak ani
několikaleté spory nejsou výjimkou.

187

Zejména v Ústavě čl. 81, čl. 82, čl. 95, čl. 96, a v Listině čl. 36-38.
Viz § 17 a 19 z.r.ř.
189
V soudním řízení tuto zásadu vyloučit nelze, v určitých případech však soud může vydat konečné rozhodnutí, i
když nedojde k ústnímu projednání věci. Viz. např. rozkazní řízení, kdy není podán odpor.
190
Winterová, A., Macková, A. a kolektiv, 2018, op. cit. sub 186, str. 61-84
a dále Šínová, R., Petrov Křiváčková, J. a kol., 2015, op. cit. sub 168, str. 260.
191
§ 153a o.s.ř.
192
§ 153b o.s.ř.
193
§ 172 a násl. o.s.ř.
194
Viz České soudnictví 2017: Výroční statistická zpráva. Ministerstvo spravedlnosti, justice.cz. Dostupné z:
https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/2127679-2017_vyrocni_stat_zprava.pdf [cit. 2018-11-10].
188
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Na druhé straně rozhodčí řízení je v tomto směru efektivní a rychlé. To se vždy odvíjí od
pravidel, dle kterých je řízení vedeno a také od správné volby jednotlivých rozhodců. Ti nemusí
být zvoleni nevhodně pouze vzhledem k jejich znalostem a erudici, ale například i vzhledem
k jejich vytíženosti a časové neflexibilitě. Rychlosti významně přispívá možnost sjednání lhůty,
ve které má být rozhodnuto, případně Řády stálých rozhodčích soudů často umožňují zrychlená
řízení, kde jsou zkráceny lhůty, či je stanoveno datum, ve kterém dojde k vydání nálezu. Strany
se v rámci rozhodčího řízení mohou dohodnout i na upuštění od ústního jednání, což celé řízení
také velmi urychlí. Další okolností, která rozhodčí řízení významně zrychluje je jeho
jednoinstančnost. Strany si sice mohou sjednat možnost přezkumu195 rozhodčího nálezu, ale
učinit tak nemusí a o častý jev se nejedná. Nejvyšší soud v usnesení č. 32 Cdo 4061/2010
potvrzuje, že pokud není možnost přezkumu výslovně sjednána, nemůže k přezkumu dojít a
rozhodnutí rozhodčího soudu je konečné.196
Naproti tomu existují i okolnosti, které proces prodlužují. Rozhodčí řízení (to však i
řízení soudní) může prodloužit úmyslné zdržování účastníky, či jiné obstrukce. Zatímco u
soudních rozhodnutí se počítá s existencí řádných a mimořádných opravných prostředků, i u
rozhodčího nálezu může v určitých případech dojít k jeho zrušení soudem, a tím celé řízení
významně prodloužit. Přestože vždy záleží na řadě proměnných, bývá rozhodčí řízení ve většině
případů rychlejší.197

4.4.

Kombinace s ADR
Jak je uvedeno výše, stranám je vždy na vůli, zda se pokusí nejprve vyřešit spor smírnými

prostředky, než se obrátí na soud či rozhodce. ADR může být užitečné i v případě, kdy strany
v jeho průběhu nedojdou k dohodě, neboť si např. alespoň ujasní, co kdo po druhé straně
požaduje a chce vymoci. U rozhodčího řízení není ADR ať už v jakékoli formě jako předstupeň
ničím neznámým. Mnoho stálých rozhodčích soudů tuto možnost nabízí a doporučuje. V ČR
tomu není jinak, například Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze

195

Možnost přezkumu si strany mohou sjednat i v průběhu zahájeného řízení, a to dodatkem k rozhodčí smlouvě. Na
podobě a průběhu přezkumného řízení se strany musí dohodnout. Může být např. ujednáno, že rozhodovat bude
pouze jeden nebo naopak více rozhodců či může být umožněno předkládat nové důkazy atd.
196
Ze dne 25. 9. 2012.
197
Srov. též Maisner, M.: Efektivita rozhodčího řízení, 2018, Bulletin-advokacie.cz. Dostupné z:
http://www.bulletin-advokacie.cz/efektivita-rozhodciho-rizeni?browser=mobi [cit. 2018-11-01].
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Kladno ve svém řádu odkazuje na alternativní způsoby, konkrétně na mediaci a znalecké
řízení198 a má i svá mediační pravidla.
Jak je uvedeno v kapitole 3.1., soud může mediační dohodu schválit ve formě
prétorského či soudního smíru, nebo její znění promítnout do výroku rozhodnutí. Mediaci však
může dokonce i nařídit a to dle § 100 o.s.ř., za předpokladu je-li to účelné a vhodné. Mediace se
nařizuje v rozsahu 3 hodin, po tuto dobu se řízení přerušuje, a pokud si strany mediátora nezvolí,
vybere ho ze seznamu soud. Tato nařízená povinnost však směřuje pouze k seznámení se
s možností mediace, strany nemusí žádnou mediační dohodu, ba ani dohodu o mediaci uzavřít.
Účastnící tak mají pouze povinnost dostavit se na první schůzku s mediátorem. Zda je toto první
setkání s mediátorem vhodné a účelné rozhoduje vždy předseda senátu. 199 Ve věci
mezinárodního obchodu to může být účelné např. v případě, že strany jsou dlouhodobými
obchodními partnery a je poměrně velká šance, že se přece jenom dohodnou. Poté takový postup
bývá pro strany výhodnější, levnější a rychlejší.

4.5.

Rozhodování na základě zásad spravedlnosti
Výhodou rozhodčího řízení je možnost rozhodců rozhodnout podle zásad spravedlnosti,

jinak také dle ekvity či „ex aequo et bono“. K tomu může dojít tehdy, jestliže si to strany
výslovně ujednají.200 V tomto případě se rozhodci mohou odklonit jak od dispozitivních, tak od
kogentních hmotněprávních norem za předpokladu, že takový postup patřičně odůvodní a že není
v rozporu s (mezinárodním) veřejným pořádkem. I v souladu s tímto postupem však rozhodci
musí respektovat podmínky stran stanovené v žalobním či protižalobním petitu201. Rozhodování
dle zásad spravedlnosti je vhodné právě v případech mezinárodních obchodních sporů, kdy se
jím překonají rozdíly mezi právními řády a eliminují se pro konkrétní spor problematická
ustanovení právních předpisů. Větší váhu mohou rozhodci přisoudit např. obchodním
zvyklostem či obecným zásadám mezinárodního obchodu. Zásady spravedlnosti nejsou nikde
v zákoně upraveny, mohou však být součástí rozhodčích řádů stálých rozhodčích soudů.

198

§ 44 a § 45 Řádu tohoto rozhodčího soudu.
Srov. např. Bříza, P.: První setkání se zapsaným mediátorem z pohledu praxe. 2016. Dostupné z:
https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/prvni-setkani-se-zapsanym-mediatorem-z-pohledu-praxe
[cit. 2018-11-01].
200
§ 25, odst. 3 z.r.ř.
201
Zásada „arbiter ne eat ultra petitem“.
199
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Pověření rozhodců k rozhodování tímto způsobem by mělo být vždy vhodně a konkrétně
formulováno. Mělo by být dohodnuto, zda a do jaké míry je rozhodce vázán zavedenou praxí
mezi stranami, obchodními zvyklostmi či konkrétním ujednáním stran a toto rozhodování by
mělo být v souladu se specifiky poměru mezi stranami. To, co je v posuzovaném případě
spravedlivé, však následně vždy posuzuje rozhodce a bude záležet nejen na jeho osobních
kvalitách, ale i citu a zkušenosti.
Zásady spravedlnosti bývají uváděny i v souvislosti s tzv. přátelským urovnáním
(„amiable compositeur“). V odborné nauce není úplné shody, zda se jedná o dva odlišné instituty
či nikoli. Přátelské urovnání by se mělo odlišovat tím, že rozhodce musí respektovat kogentní
normy, a může se odchýlit pouze od dispozitivních. Některé právní řády upravují a znají i tento
způsob202 alternativního rozhodování v rozhodčím řízení, v ČR je upraveno pouze rozhodování
na základě zásad spravedlnosti.203

4.6.

Dokazování
U obou způsobů může jako důkaz sloužit vše, čím lze zjistit stav věci. Zásadní odlišností

mezi oběma způsoby a poměrně velkou nevýhodou rozhodčího řízení je poté nemožnost
rozhodce či rozhodců vynutit po třetích osobách součinnost. I když jsou při dokazování
využívány stejné prostředky, v rozhodčím řízení lze vyslýchat svědka, znalce, ale i stranu pouze
pokud se k řízení dostaví a dobrovolně vypovídají. Předvolat je samozřejmě může, ale zda se
dostaví, je na jejich uvážení. Tyto osoby nemohou být předvedeny a nenesou za svou
nepřítomnost žádné následky. V praxi k předvolávání většinou ani nedochází a strany si sami
zajišťují přítomnost osob, které si přejí vyslechnout. Stejně tak jiné důkazy, je možné provádět
pouze, pokud jsou v rámci rozhodčího řízení dobrovolně poskytnuty, a tak nelze nikoho donutit
například k předložení listin204. Rozhodčí soud má však pro tyto případy možnost dožádat soud,
aby předmětné důkazy provedl. Ten je pak provede v potřebném rozsahu za předpokladu, že to
neodporuje zákonu. Forma této žádosti ani lhůta k provedení úkonu není zákonem stanovena.
Náklady tohoto dokazování soudu hradí stálý rozhodčí soud (resp. rozhodci), který o provedení
202

Např. Code de procédure civile – Article 1474. (Francouzský občanský zákoník. Článek 1474.) Dostupný z:
Lisse, L., 2012. Op. cit. sub 12, , (§ 25, odst. 3), str. 509 – 518.
a dále Olík, O., Maisner, M., Pokorný, R., Málek, P., Janoušek, M.: 2017, op. cit. sub 145, (§ 25, odst. 3)
str. 162-165.
Dále George, A.: The Hidden Amiable Compositeur. 2015. Dostupné z:
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2015/04/20/the-hidden-amiable-compositeur/ [cit. 2018-11-03].
204
Na rozdíl od tzv. ediční povinnosti v soudním řízení.
203
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žádal a následně jdou k tíži strany, která ve věci neměla úspěch.205 Tento postup samotné
rozhodčí řízení prodlužuje a zvyšuje jeho celkové náklady.
Dalším rozdílem je možnost upravit v rozhodčí doložce způsob provádění dokazování206,
zatímco v řízení soudním je stanoven v § 126 - § 131. To může být výhodou z hlediska rychlosti
a efektivity řízení, ale špatně zvolený způsob může naopak vést k nedostatečnému zjištění stavu
a následnému nesprávnému či nespravedlivému rozhodnutí. Z hlediska provádění důkazních
návrhů a hodnocení důkazů jsou obě řízení obdobná.
V otázce předběžného zajištění důkazu je jedinou možností soudní řízení. Nejenom že
tuto problematiku z.r.ř. vůbec neupravuje, ale i samotná podstata rozhodčího řízení tomu brání.
Těžko bude rozhodčí soud rozhodovat o předběžném zajištění důkazu, když ve chvíli, kdy hrozí,
že důkaz nebude možno provést nebo jen s velkými obtížemi207 není jisté, kdo bude spor
rozhodovat, protože i kdyby byla již uzavřena rozhodčí smlouva a určena jména rozhodců, není
jisté, že tito rozhodci funkci přijmou. Především tomu však brání skutečnost, že rozhodčí řízení
je zahájeno žalobou208 a do té doby nemohou rozhodci činit žádné úkony. Pokud by se jednalo o
zajištění důkazů v průběhu řízení, muselo by k němu dojít stejně jako u dokazování na principu
dobrovolnosti anebo provedeno na základě dožádání obecným soudem.209 V tomto směru jsou
výhody na straně soudního řízení, které s možností předběžného zajištění důkazu, ale i jiných
předběžných opatření počítá.210

4.7.

Veřejnost a neveřejnost řízení
Veřejnost soudního řízení stanovuje nejenom Ústava211 a Listina212, ale i Evropská

úmluva o lidských právech a jedná se o součást práva na spravedlivý proces. Dále veřejnost
stanovuje o.s.ř.213. a zákon o soudech a soudcích214. Tento požadavek se vztahuje pouze na
jednání a na vyhlášení rozsudku, porada senátu je neveřejná. Veřejnost však lze v určitých
205

Olík, O., Maisner, M., Pokorný, R., Málek, P., Janoušek, M.: 2017, op. cit. sub 145, (§20), str. 123 – 134.
Není li takto upraven, postupují rozhodci způsobem, který považují za vhodný, a který je po obě strany
spravedlivý. Viz. § 19 z.r.ř.
207
§ 78 o.s.ř.
208
§ 14 z.r.ř.
209
Olík, O., Maisner, M., Pokorný, R., Málek, P., Janoušek, M.: 2017, op. cit. sub 145, (§20), str. 123 – 134.
210
Část druhá o.s.ř.
211
Čl. 96, odst. 2.
212
Čl. 38, odst. 2.
213
§ 116, odst. 1.
214
§ 6, odst. 1.
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případech vyloučit či omezit, a to buď na celé řízení, nebo na jeho část. Evropská úmluva o
lidských právech v tomto smyslu v čl. 6 odst. 1 uvádí: „…tisk a veřejnost mohou být vyloučeny
buď po dobu celého nebo části procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní
bezpečnosti v demokratické společnosti, nebo když to vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana
soukromého života účastníků anebo, v rozsahu považovaném soudem za zcela nezbytný, pokud
by, vzhledem ke zvláštním okolnostem, veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům
spravedlnosti.“ Dle o.s.ř. je možné veřejnost vyloučit, pokud by veřejné projednání věci ohrozilo
obchodní tajemství, mravnost, důležitý zájem účastníků řízení nebo tajnost utajovaných
informací. I při vyloučení veřejnosti, může být konkrétně určeným osobám umožněna přítomnost
a takové osoby jsou poté povinny zachovávat mlčenlivost. Vyloučit lze také naopak pouze
některé osoby. Zákon o soudech a soudcích upravuje i možnost obrazového a zvukového
záznamu či přenosu, a to se souhlasem předsedy senátu.
Neveřejnost rozhodčího řízení je naopak považována za jednu z jeho největších výhod.
Toto pravidlo je stanoveno v § 19, odst. 3 z.r.ř.. Jedná se však o neveřejnost projednání věci,
která nezavazuje strany k povinnosti mlčenlivosti215 (tu mají jen rozhodci) o průběhu a výsledku
řízení. Řízení se tedy nemohou zúčastnit bez souhlasu stran žádné další osoby a i do spisu mohou
nahlížet pouze strany, nikoliv každý, kdo má vážné důvody nebo právní zájem jako je tomu u
řízení soudního. Neveřejnost řízení dává stranám možnost vyřešit vzájemné spory diskrétně, bez
nechtěné publicity a chrání jejich obchodní tajemství, know-how či jiné citlivé informace.

4.8.

Zastoupení stran v řízení
Vzhledem ke skutečnosti, že z.r.ř. nestanovuje na rozdíl od o.s.ř. žádné podmínky pro

zastupování stran, je možné, aby zástupcem strany byl její vlastní, třeba i zahraniční advokát,
který nemá české právnické vzdělání, ba ani se nemusí jednat o advokáta usazeného v některé
zemi v rámci Evropské unie. Je to možné i z toho důvodu, že procesní pravidla bývají jednodušší
než u řízení soudního a straně tak nemusí hrozit nebezpečí nedostatečné kvalifikace jejího
advokáta. Strany si však jako svého procesního zástupce mohou zvolit kohokoli, nemusí jím být
ani osoba s právnickým vzděláním, případně se mohou zastupovat samy, respektive v případě
právnických osob svým statutárním orgánem. Zastupovat se sám je samozřejmě možné i v řízení
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Strany tedy mohou zveřejňovat informace o řízení a nemají za to žádný postih. To souvisí se zásadou
dobrovolnosti, nicméně takové jednání jde proti smyslu institutu neveřejnosti.
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soudním, nicméně tato možnost je zde částečně omezena. Ani neznalost českého jazyka nemusí
být v rozhodčím řízení problémem, protože je možné se dohodnout na jiném jazyku řízení, či
využít služeb tlumočníka.216
Postavení účastníků soudního řízení a jejich zastupování je upraveno v § 18 a násl.
Účastník se může zastupovat, je-li k tomu procesně způsobilý sám217, nebo se může dát zastoupit
zmocněncem. Tím může být (pokud se jedná o spory z mezinárodního obchodu)218 advokát nebo
obecný zmocněnec. Advokátem však v tomto případě může být pouze ten, kdo je zapsán
v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.219 Advokát z jiné země, s výjimkou
tzv. evropského advokáta, který není zapsán na tomto seznamu, nemůže účastníka zastupovat.
Jistou alternativou a možností je institut obecného zmocněnce220, kdy jako zástupce strany může
vystupovat kterákoli fyzická osoba způsobilá k právním úkonům. Soud však v tomto případě
může rozhodnout, že tento zástupce není dostatečně způsobilý k řádnému zastupování ve věci a
takové zastoupení nepřipustit. K tomu může dojít i v případě, kdy konkrétní obecný zmocněnec
vystupuje v různých věcech opětovně221. O nepřípustnosti zastoupení rozhoduje soud na základě
posouzení osoby obecného zmocněnce a všech okolností konkrétního případu.222
Z hlediska zastupování stran můžeme jako výhodu rozhodčího řízení vidět možnost
nechat se zastupovat nejen svým advokátem z jiné země, ale i například obchodním ředitelem
nebo expertem v určitém odvětví, a to bez jakýchkoli omezení. Tato výhoda se promítne nejen
ve výběru, kdy si strana kupříkladu vybere osvědčenou a pravidelně v tomto směru využívanou
osobu, ale může se promítnout i ve výši nákladů, když strana nemusí někdy složitě a draze hledat
adekvátní právní zastoupení v ČR. Na druhou stranu se tím může při výběru nevhodné osoby
vystavit riziku nedostatečného a nekvalitního zastoupení.
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Srov. viz Růžička, K., 2005, op. cit. sub 14, str. 104.
Pokud účastník nesplňuje podmínky § 241, musí být advokátem zastoupen v řízení dovolacím.
218
V některých jiných řízeních to může být i notář či patentový zástupce.
219
§ 4 zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii.
220
§ 27 o.s.ř.
221
Tzv. pokoutnictví.
222
Winterová, A., Macková, A. a kolektiv, 2018, op. cit. sub 186, str. 140- 144.
Dále Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář - 1. vydání. Praha: C. H. Beck,
2009, str. 147 – 173, § 25 – 27.
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4.9.

Náklady řízení
Náklady řízení upravuje § 137, odst. 1 o.s.ř. následovně: „Náklady řízení jsou zejména

hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, včetně soudního poplatku, ušlý výdělek účastníků a
jejich zákonných zástupců, náklady důkazů, tlumočné, náhrada za daň z přidané hodnoty,
odměna za zastupování a odměna pro mediátora podle zákona o mediaci za první setkání s
mediátorem nařízené soudem podle § 100 odst. 2.“
Obecně je rozhodčí řízení označováno jako levnější způsob řešení sporu. To však nemusí
být pravdou a vždy záleží na konkrétní situaci. U arbitráže se mohou poplatky lišit u řízení
institucionálního, kde jsou zpravidla stanoveny jednotnými sazebníky a řízení ad hoc, kde je
úplata zpravidla určená předem na základě dohody. Náklady se samozřejmě odvíjejí od hodnoty
předmětu sporu, jeho složitosti a délky řízení, počtu rozhodců či výběru konkrétní rozhodčí
instituce. Rozhodčí soud při HKČR a AKČR ve svém sazebníku rozlišuje mezi spory
tuzemskými, ostatními, tedy mezinárodními223 a spory rozhodovanými online224, kdy jsou výše
nákladů stanoveny pevnou částkou a % z hodnoty předmětu sporu. K tomu je potřeba u ostatních
sporů připočíst paušální poplatky na správní náklady, které jsou v rozpětí od desítek tisíc Kč do 1
milionu Kč225, případně poplatek za přezkum či další poplatky a náklady dle § 45 a následujících
jeho Řádu226. Obdobným způsobem náklady stanovuje např. Mezinárodní rozhodčí soud při
Českomoravské komoditní burze Kladno, který má dva sazebníky, jeden pro vnitrostátní a druhý
pro mezinárodní spory.227 V případě ad hoc arbitráže se náklady odvíjí od dohody stran
s rozhodcem či rozhodci. Tato jednání mohou být někdy zdlouhavá, a záleží na konkrétní situaci,
zda budou náklady pro strany vysoké, přiměřené či nízké. Arbitrážní centra také někdy uvádí své
vlastní sazebníky, kde náklady stanovují např. % z hodnoty předmětu sporu.
Soudní poplatky upravuje Zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích. Jejich sazby
uvádí sazebník, který je přílohou tohoto zákona a jsou stanoveny pevnou částkou nebo
procentem v závislosti na druhu řízení a výší předmětu plnění.
Dalšími položkami nákladů obou řízení jsou tedy vedle poplatků za samotné řízení
náklady za právní zastoupení, náklady vynaložené na znalecké posudky a na obstarání dalších
223

Ty jsou zpravidla dražší než řízení tuzemská.
Dále ještě uvádí sazebník pro úhradové spory ve zdravotnictví a doménové spory.
225
Sazebníky nákladů rozhodčího řízení Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR. Dostupné z:
https://www.soud.cz/sazebniky# [cit. 2018-11-01].
226
Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
227
Sazebníky nákladů rozhodčího řízení Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze
Kladno. Dostupné z: https://www.rozhodcisoud.cz/naklady-rizeni [cit. 2018-11-01].
224

47

důkazů, jakož i vlastní náklady vynaložené na samotnou účast na jednání apod. Mezi náklady
neúspěšné strany poté zpravidla patří zaplacení náhrady nákladů straně, která měla ve věci
úspěch228.
U rozhodčího řízení se lze vhodně zvoleným rozhodcem vyhnout nákladům na znalecké
posudky, protože rozhodcem, či jedním z rozhodců může být např. znalec či expert na určitou
problematiku, která je předmětem sporu. V případě mezinárodní arbitráže mohou být náklady na
právní zastoupení nižší, protože bývá možné, aby stranu zastupoval její vlastní zahraniční
advokát. Nákladům na tlumočné se lze u rozhodčího řízení vyhnout sjednáním konkrétního
jazyku řízení, kterému budou obě strany rozumět, a nebude tak služeb tlumočníka potřeba. Ušlý
výdělek sice nemusí, ale často se odvíjí od délky řízení, což hovoří ve prospěch arbitráže.
Naopak pokud bude řízení předcházet jiné ADR, k čemuž dochází spíše u arbitráže (příp. pokud
se bude jednat o hybridní řízení), a nedojde-li v tomto ADR ke konsensu stran, mohou být
náklady zpravidla vyšší, poněvadž bude potřeba uhradit náklady jak za ADR, tak za následnou
arbitráž.

4.10. Závaznost a vykonatelnost rozhodnutí, možnost zrušení rozhodčího
nálezu
Soudní rozhodnutí je procesní úkon, který má objektivním právem stanovené závazné
právní důsledky. Jeho vlastnostmi jsou závaznost a autoritativnost, které vyplývají z postavení
soudů jako nezávislých a nestranných státních orgánů. Rozhodnutí je závazné nabytím právní
moci.
Vykonatelnost je možnost přímého vynucení rozhodnutí prostředky státního donucení,
respektive pod kontrolou státní moci.229 Soudní rozhodnutí může být ve formě rozsudku,
usnesení, a platebního rozkazu. Rozhodnutí v rozhodčím řízení je ve formě rozhodčího nálezu
anebo usnesení.230 V § 28, odst. 2, z.r.ř. je poté stanoveno: „Rozhodčí nález, který nelze
přezkoumat podle § 27, nebo u něhož marně uplynula lhůta k podání žádosti o přezkoumání

228

Zásada úspěchu ve věci je hlavní zásadou ovládající rozhodování o nákladech řízení.
Winterová, A., Macková, A. a kolektiv, 2018, op. cit. sub 186, str. 256-299.
a dále Svoboda, K., Šínová, R., Hamuľáková, K. a kol.: Civilní proces. Obecná část a sporné řízení, 1. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2014, str. 298-230, 324.
230
§ 23 z.r.ř.
229
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podle § 27, nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně
vykonatelný.“.
I když se formy rozhodnutí liší, z hlediska meritorního rozhodnutí můžeme považovat
rozhodnutí obecných soudů a rozhodčích soudů (v mezinárodních obchodních sporech) v ČR za
srovnatelné. V obou případech je možné uzavřít smír, rozhodnutí jsou exekučním titulem, mají
účinky „res iudicata“231 a z hlediska obsahových náležitostí jsou obdobné232.
Rozdílem je naopak možnost zrušení rozhodčího nálezu soudem, čímž se uplatňuje
kontrolní funkce soudu nad rozhodčím řízení. Tento institut je upraven ve čtvrté části z.r.ř. a v §
31 jsou taxativně uvedeny podmínky, za jakých soud rozhodčí nález zruší. Soud posuzuje
rozhodčí řízení z hlediska procesního, nikoli věcného. Nepřezkoumává tedy věcnou správnost
rozhodnutí ani soulad s hmotným právem a účelem není plnění funkce opravného prostředku.
Obecné soudy v řízení o zrušení rozhodčího nálezu zkoumají pouze nedostatky či vady řízení a
posuzují otázky, zda byly dodrženy základní principy či předpoklady pro vedení rozhodčího
řízení. Příslušným soudem je ten, který by byl věcně příslušný v prvním stupni, pokud by nebyla
uzavřena rozhodčí smlouva, z čehož vyplývá, že ho není možné zahájit a vést v jiném státě.
Jedná se o řízení zahajované na návrh, strana řízení ani rozhodce však nemají povinnost takový
návrh podat. Vedle tohoto institutu existuje ještě možnost zastavení nařízeného výkonu
rozhodčího nálezu dle § 35 z.r.ř. 233
Rozhodně není bez zajímavosti, že pravomocný rozhodčí nález nemůže být předmětem
ústavní stížnosti, neboť se nejedná o orgán veřejné moci 234, nicméně rozhodnutí obecného soudu
o zrušení rozhodčího nálezu již ano.
Dojde-li ke zrušení rozhodčího nálezu je další postup upraven v § 34 z.r.ř. Pokud byl
zrušen z důvodu jeho vydání ve věci, o níž není možné uzavřít rozhodčí smlouvu, nebo je-li
rozhodčí smlouva neplatná, byla zrušena či v případě, že se nevztahuje na dohodnutou věc, bude
po zrušení nálezu na návrh některé ze stran rozhodovat obecný soud. Pokud se jedná o ostatní
důvody235, bude věc na návrh projednána opět v rozhodčím řízení.
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Jinak také věc rozhodnutá, která brání zahájení nového řízení o téže věci.
I na rozhodčí nález se uplatní ustanovení § 157 o.s.ř.
233
Klein, B., Doleček, M., 2007, op. cit. sub 101, str. 129 – 134
a dále Olík, O., Maisner, M., Pokorný, R., Málek, P., Janoušek, M.: 2017, op. cit. sub 145, (§31-35.) str. 203 – 276.
a srov. též Šínová, R., Petrov Křiváčková, J. a kol., 2015, op. cit. sub 168, str. 272-279.
234
K tomu více v nálezu Ústavního soudu I. ÚS 3227/07 ze dne 8. 3. 2011, část V. bod 16.
235
§ 31, písm. c až g z.r.ř.
232
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Přestože tedy rozhodčí řízení bývá zpravidla jednoinstanční, existuje zde možnost
přezkoumání nálezu soudem, byť jen z hlediska procesního. Těžko můžeme tuto zákonem
stanovenou ochranu práv označit za nevýhodu, avšak v případě zrušení rozhodčího nálezu
dochází ke ztrátě výhody rychlosti takového řízení, neboť se může stát, že ve chvíli, kdy by již
v soudním řízení bylo vydáno pravomocné rozhodnutí, zde dojde „teprve“ ke zrušení rozhodčího
nálezu a eventuálnímu zahájení řízení nového.

4.11. Přeshraniční uznání a výkon rozhodnutí vydaných v ČR
Uznání a výkon soudních rozhodnutí vydaných v jiné zemi, než ve které má dojít k jejich
uznání a výkonu upravují vnitrostátní předpisy jednotlivých zemí. Pro státy Evropské unie se
v majetkových věcech použije nařízení Brusel I bis, konkrétně Kapitola III. Článek 36 tohoto
nařízení stanovuje: „Rozhodnutí vydaná v některém členském státě jsou v ostatních členských
státech uznávána, aniž je vyžadováno zvláštní řízení.“. Cizí rozhodnutí je následně vykonatelné,
aniž by bylo potřeba prohlášení vykonatelnosti a k výkonu dojde za stejných podmínek jako u
rozhodnutí vnitrostátních. Kdy je možné uznání a výkon odepřít poté upravuje čl. 45, respektive
46. K odepření může dojít pro zjevný rozpor s veřejným pořádkem, pokud žalovanému nebyl
doručen návrh na zahájení řízení, rozhodnutí je neslučitelné s rozhodnutím vydaným
v dožádaném státě mezi totožnými stranami nebo je neslučitelné s dřívějším rozhodnutím v téže
věci236. Proti výkonu cizího rozhodnutí lze podat návrh na odepření, na jehož základě může soud
řízení o výkonu omezit, podmínit nebo přerušit.237
Stejně jako u soudních rozhodnutí, i uznávání a výkon rozhodčích nálezů státy upravují
ve svých právních předpisech. Dále mezi sebou státy uzavírají dvoustranné smlouvy o právní
pomoci, z nichž některé se věnují mimo jiné i problematice uznávání cizích rozhodčích nálezů.
Česká republika má takovou smlouvou např. se Španělskem238 či Vietnamem239. Hlavní úlohu
v této problematice však zastává Newyorská úmluva, která má v současnosti více než 150
členských států. Ta pro ně stanovuje povinnost uznat rozhodčí nález a povolit jeho výkon dle
stejných předpisů a za stejných podmínek jako nález místní. Odepření uznání a výkonu
236

Podrobněji viz plné znění článku 45 tohoto nařízení.
Nařízení Brusel I bis, čl. 36-57
a dále též Poláček, B., 2017, op. cit. sub 99, str. 294-297.
238
č. 6/1989 Sb.
239
č. 98/1984 Sb.
Mezinárodní smlouvy, kterými je ČR vázána jsou zveřejněny ve Sbírce mezinárodních smluv.
237
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rozhodčího nálezu upravuje čl. V a důvody jsou stručně uvedeny již v kapitole 2.2.1. I
rozhodnutí o výkonu rozhodčího nálezu lze odložit, a to dle čl. VI. příslušným orgánem.240
I když rozdíly v zacházení nejsou příliš odlišné a není výjimkou, že dochází k uznávání
cizích soudních rozhodnutí, obzvlášť v případě členských států EU, tak uznávání a výkon cizích
rozhodčích nálezů je přece jenom jednodušší. Je tomu dáno podstatou rozhodčího řízení, kdy se
nejedná o rozhodnutí cizího státního orgánu. Státy obvykle stanovují mírnější podmínky pro
jejich uznávání a výkon a přistupují k nim vstřícněji.

240

Obdobně též Poláček, B., 2017, op. cit. sub 99, str. 303-307 a
k tomu více např. Klein, B., Doleček, M., 2007, op. cit. sub 101, str. 156-160.
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Závěr
Cílem této diplomové bylo uvedení do problematiky mezinárodního obchodní styku
z hlediska sporů, které v něm vznikají, vhled do jednotlivých způsobů jejich řešení, využívání a
možností. Dále především uvedení právní úpravy a jednotlivých aspektů mezinárodní i české
obchodní arbitráže a její porovnání se soudním řízení v ČR. Z toho důvodu bylo nezbytné
vymezit jednotlivé instituty obou řízení a zvážit jejich význam.
Rozhodování sporů v mezinárodním obchodním styku je oblast velmi rozsáhlá,
komplexní a složitá, především z důvodu odlišnosti právních předpisů jednotlivých států,
četnosti multilaterálních a bilaterálních mezinárodních smluv a rozdílů v uznávání či odmítání
soudních, rozhodčích, ale i jiných rozhodnutí. Vždy je třeba odlišovat mezinárodní řízení od
řízení vnitrostátního a správně na něj aplikovat příslušné právní normy. Vedle nich poté existuje
tzv. soft law, v této oblasti zejména ve formě řádů, pravidel či doporučení mezinárodních
organizací a rozhodčích institucí. Těm mohou sporné strany na základě konsensu svůj spor
podřídit. Úloha mezinárodních organizací, ale i stálých rozhodčích soudů je v této oblasti velice
významná.
Vedle soudního řízení a arbitráže jsem představil další způsoby řešení mezinárodních
obchodních sporů. Ty označujeme jako alternativní a jejich vývoj je v posledních desetiletích
poměrně rychlý. Důležité je zmínit, že se vyznačují svou dobrovolností, flexibilitou, rychlostí a
nízkou časovou i finanční náročností. Často dochází k jejich kombinaci, nebo využití jako
předstupňů řízení rozhodčímu, ba i soudnímu. Nejvýznamnější pozici mezi nimi zaujímá
mediace, která je ve většině vyspělých států již legislativně zakotvena. Mediace přesto stále není
v České republice nijak často užívaný institut, domnívám se však, že její doba ještě přijde a stane
se součástí běžného řešení obchodních sporů. Stejně tak tomu bude i u dalších ADR, jak již
naznačuje vývoj v západních zemích.
Mezinárodní obchodní arbitráž je soukromý systém nalézání práva a častým způsobem
řešení mezinárodních obchodních sporů, který zaujímá v této oblasti silné postavení. Je sice
založeno na principu dobrovolnosti, ale rozhodci mají pravomoc vydávat závazná rozhodnutí,
čímž se vyrovnává řízení soudnímu a je jeho vhodnou alternativou. K jejímu častému využití na
mezinárodní úrovni, dochází mimo jiné i z toho důvodu, že lze poměrně snadno a rychle vyřešit
otázku rozhodného práva, překlenout rozdíly mezi jednotlivými právními řády a velmi usnadnit a
urychlit celý proces.
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Cílem této práce byla však především komparace rozhodčího a soudního řízení v ČR
z hlediska jejich výhod a nevýhod. Tato řízení jsou podobná z hlediska některých zásad,
vymahatelnosti a vykonatelnosti rozhodnutí. Díky tomu mohou subjekty, které jsou ve sporu
vybrat z obou alternativ. Postavení obou řízení však nejsou shodná. K arbitráži dochází pouze,
pokud se na tom strany dohodnou, a to buď předem nebo až po vzniku sporu. Pokud si
neujednají ve smlouvě rozhodčí doložku a dohodnou se na rozhodnutí sporu v rozhodčím řízení,
vypovídá to alespoň o částečné interakci mezi stranami, což může vést ke smírnému řešení.
Naopak v situaci, kdy jedna ze stran nejedná a vůbec nereaguje je jedinou možností řízení před
soudem. Ani postavení obou řízení nejsou rovnocená. Rozhodčí řízení by bez alespoň částečného
a eventuálního zásahu ze strany soudů nemohlo řádně fungovat. To se projevuje především
v oblasti dokazování a předběžných opatření, kdy je rozhodčí řízení odkázáno pouze na
dobrovolnou součinnost, případně pomoc soudu. Stejně tak mohou soudy rušit rozhodčí nálezy,
byť jen v poměrně omezené míře z taxativně uvedených důvodů. Postavení soudů je tedy
částečně nadřazené.
Doba rozhodování a rychlost řízení hovoří ve prospěch arbitráže. Nejenom, že je
zpravidla jednoinstanční, čímž je vůči soudnímu řízení kratší, neboť většina soudních sporů
končí v lepším případě v odvolání, ale i díky možnosti sjednat lhůty kdy k rozhodnutí dojde.
Dále je možné stanovit si podmínky řízení tak, aby probíhalo bez průtahů či dokonce vyloučit
ústní projednání věci. S tím často souvisí i finanční náročnost rozhodnutí sporu. Čím kratší
řízení, tím zpravidla nižší náklady. V náročných a složitých kauzách může být samozřejmě řízení
před rozhodci dražší, obzvlášť v okamžiku, kdy je povoláno více rozhodců, nicméně většinou je
arbitráž levnější.
Neveřejnost je základní atribut rozhodčího řízení a jedním z nejčastějších důvodů jeho
využívání. Proti tomu stoji téměř vždy veřejné řízení soudní. Sporné strany obzvlášť
v mezinárodním obchodním styku mají zájem, aby se jejich spor vyřešil v soukromí, bez
nechtěné publicity a při zachování vzájemné důvěry. Vyhnou se tak medializaci samotného
sporu a jeho příčin. Nemusí veřejně projednávat své obchodní praktiky ani know-how. Strany
většinou nemají zájem na tom, aby veřejnost věděla, že někdo porušil smlouvu, nedokáže splnit
závazek, či ho splnil s vadami nebo s prodlením. Přitom je však potřeba vždy brát na vědomí, že
neveřejnost se týká řízení a povinnost mlčenlivosti mají pouze rozhodci. Strany mohou průběh či
výsledek zveřejnit, neujednají-li si jinak.
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Velkou výhodou je možnost sporných stran ujednat si, že řízení před rozhodci bude
rozhodováno na základě zásad spravedlnosti. Výhodné je to především pro mezinárodní styk,
kdy se tím významně snižují náklady. Při jasném, přesném a zároveň jednoduchém stanovení
podmínek řízení, bývá efektivní, rychlé a spravedlivé. Při takovém rozhodování nejsou rozhodci
vázání právními předpisy jednotlivých států a nemusí se zabývat jejich rozdílnými normami.
Mají volné ruce a rozhodují podle svých zkušeností a znalostí tak, aby byl výsledek co
nejspravedlivější a bez někdy zbytečného formalizmu. S tím souvisí i zastupování stran, kdy
stranu může zastupovat kdokoli, včetně cizích advokátů, kteří nemusí znát české právo a i přesto
je zajištěna účinná ochrana práv všem stranám sporu.
Nejzásadnější je však dle mého názoru správná volba rozhodců. Na soudcích je ze zákona
vyžadována vysoká míra profesionality, erudice, morálních vlastností a etiky. Pro rozhodce jsou
podmínky mírnější, což naproti tomu poskytuje stranám široké spektrum potenciálních rozhodců.
Jejich špatná volba může být však katastrofální. Řízení se vždy odvíjí především od kvality
rozhodce či rozhodčího senátu, a čím kvalitnější rozhodce, tím kvalitnější nález.
Které z řízení je lepší nelze jednoznačně říci. Přesto se přikláním k názoru, že pro
mezinárodní obchodní spor je lepší arbitráž, avšak pouze za splnění určitých předpokladů. Těmi
jsou správná volba rozhodčí instituce, správně, srozumitelně a vhodně stanovené podmínky
řízení, přesné vymezení sporu, a zároveň pokud jsou strany schopny a nakloněny vzájemnému
dialogu. To však rozhodně neznamená, že by mohla řízení soudní nahradit. Justice má naprosto
nepostradatelné postavení, neboť chrání základní práva a svobody a v případě rozhodčího řízení
především právo na spravedlivý proces. Obecné soudnictví může být a často bývá zdlouhavé a
složité, představuje však nástroj k prosazení spravedlnosti, jehož je možné využít v každém
případě, a to na rozdíl od arbitráže, která je otázkou konsensu stran.
Toto téma by si zasloužilo daleko více prostoru, než je možné v diplomové práci
poskytnout. Vzhledem k bohaté odborné literatuře, tuzemské i zahraniční, četné judikatuře, i
rozhodovací praxi stálých rozhodčích soudů by bylo možné na toto téma sepsat několik dalších
prací. V této souvislosti se zamýšlím zejména nad tématy řízení on-line, či de lege ferenda
alternativních způsobů rozhodování, ale i nad zvláštními druhy rozhodčího řízení, které nabízí
Mezinárodní obchodní komora.
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Abstrakt
Rozhodování sporů v mezinárodním obchodním styku Výhody a nevýhody rozhodčího řízení ve srovnání s řízením před českými
soudy

Mezinárodní obchod je oblast, která v dnešním světě globalizace tvoří značnou část
společenského života. Tato práce se zabývá řešením sporů, které v mezinárodní obchodním
styku vznikají, a to s akcentem na obchodní arbitráž a její komparaci se soudním řízením
v České republice. Rozhodování sporů z mezinárodního obchodního styku není vzhledem
k různým právním úpravám a rozdílným způsobům řešení vůbec jednoduché. Cílem práce je
základní vhled do problematiky mezinárodního obchodu, mezinárodní i české obchodní arbitráže
a její porovnání se soudním řízení v České republice. Uvedeny jsou i další tzv. alternativní
způsoby řešení sporů, jejich specifika a možnosti využití.
K dosažení vytyčeného cíle jsou jako výzkumné metody používány deskripce, analýza a
komparace. Deskripce je aplikována především v prvních kapitolách jednotlivých částí práce, a
to za účelem vymezení zkoumaných institutů a aspektů rozhodování sporů v mezinárodním
obchodním styku. Následuje jejich analýza z hlediska využitelnosti, praktičnosti, vlastností a
specifik. V závěrečné části práce je vedle těchto metod užíváno především komparace, kdy
dochází ke srovnání mezinárodní obchodní arbitráže a soudního řízení v České republice.
Obchodní arbitráž je v České republice již pevně etablovaný způsob rozhodování sporů,
který vůči řízení soudnímu zaujímá důležité alternativní postavení. Obě řízení mají svá specifika
a výhody i nevýhody, které je potřeba vždy před zahájením řízení zvážit, a to s ohledem na
konkrétní okolnosti daného sporu a poměru stran. Postavení soudů jako státních orgánů je
právními předpisy více regulováno a je ze své povahy částečně nadřazené řízení rozhodčímu,
které by mohlo bez možnosti soudních zásahů stěží řádně fungovat. To je dáno především
dobrovolností arbitráže, která však v sobě skýtá mnoho výhod a v mnoha ohledech je jako
způsob řešení obchodního sporu efektivnější a pro strany přijatelnější či výhodnější.
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Abstract
Deciding disputes in international commercial transactions –
advantages and disadvantages of arbitration compared to proceedings before
Czech courts
International trade is an area that forms a significant part of social life in today's
globalised world. This thesis deals with the solution of the disputes that arise in the international
trade with the accent on the commercial arbitration and its comparison with the court
proceedings in the Czech Republic. The decision-making of international trade disputes is not
easy due to different legislations and various ways of solvings. The aim of the thesis is a insight
into the issues of international trade, international and Czech commercial arbitration and its
comparison with the court proceedings in the Czech Republic. This thesis also presents other
alternative dispute resolutions, their specifics and possibilities of use.
To achieve the stated goal, description, analysis and comparison are used as research
methods. The description is mainly applied in the first chapters of the single parts of the thesis, in
order to define the institutes under examination and all the aspects of dispute resolution in
international commercial transactions. Description is followed by their analysis in terms of
usability, practicality, characteristics and specifics. In the final part of the thesis the comparison
is used mainly to compare international commercial arbitration and court proceedings in the
Czech Republic.
Commercial arbitration in the Czech Republic is already a well-established way of
deciding disputes, which is an important alternative to the judicial proceedings. Both procedures
have their own specifics, advantages and disadvantages, that need to be considered before
initiation of the proceedings, taking into account circumstances of the dispute and status of
parties involved. The position of the courts as state bodies is more regulated by law and is, by its
nature, partly superior to arbitration, which could hardly function properly without the possibility
of judicial intervention. This is mainly due to the voluntarity of arbitration which, however,
offers many advantages and in many ways is more efficient and acceptable to the parties as a
way of resolving a commercial dispute.
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