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ÚVOD 

 

     Podstata rozhodčího řízení je přenesení projednávání a rozhodování určitých 

sporů ze soudů na soukromé osoby – rozhodce. Je to tedy jeden z druhů řešení sporů 

mezi účastníky, kde místo obecných „státních“ soudů rozhodují soukromé osoby. 

Rozhodčí nález má stejné účinky jako soudní rozsudek a je státní mocí vykonatelný (v 

případě, že není splněn dobrovolně).  

 

     Řízení před rozhodci je ve srovnání s řádnými soudy rychlejší a neformální. 

Rozhodnutí rozhodce nesměřuje pouze k vymezení jednotlivých práv a povinností 

podle přísných a podrobných předpisů pozitivního práva, ale spíše k urovnání 

vzájemných vztahů sporných stran v souladu s obecnými principy spravedlnosti.  

 

     Jelikož v rozhodčím řízení se stát vzdává části svých kompetencí tím, že 

umožňuje, aby v určitých právních věcech místo soudu rozhodovali rozhodci jako 

soukromé osoby, které si strany dobrovolně zvolí, neboť k nim mají důvěru, je 

nezbytné takovou právní úpravu provést zákonem. Obecně lze říci, že k rozhodčímu 

řízení přistupují strany dobrovolně, existují však i rozhodčí řízení obligatorní – kdy se 

rozhodčí řízení koná z příkazu zákonodárce.  

 

Rozdělení poměrů mezi řádnými soudy a ostatními institucemi rozhodujícími spory:       

- příslušná osoba (FO/PO) se již od počátku (na základě své svobodné vůle) 

rozhodne, zda chce vést rozhodčí řízení nebo zvolí cestu soudní 

- nebo po provedení povinného řízení před těmito jinými orgány, má ještě možnost 

se obrátit o nápravu na řádný soud 

- nebo jsou v některých věcech řádné soudy z výkonu své pravomoci zcela 

vyloučeny a jsou povinny se zdržet své pravomoci zcela.  

 

     Rozhodčí řízení se v historii uplatnilo zejména v oblasti obchodních a 

pracovněprávních vztahů, ať už se jedná o vnitrostátní nebo mezinárodní řízení – 

arbitráž. Dnešní úprava se přiklonila k co nejširší věcné použitelnosti rozhodčího 

řízení.  
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HISTORIE 

 

     Rozhodování sporů jedince vždy patřilo mezi základní funkce státu, ale není 

pochyb, že spory mezi lidmi jsou staré jako lidstvo samo. Prvním vyšetřovatelem a 

soudcem byla celá rodová společnost, později patrně šamani a kněží. Z některých 

praktik doby předkřesťanské, které měly do sporu přivolat nadpřirozenou moc, lze 

jmenovat např. kletby, jimiž se strana žalovaná dovolávala svědectví nadpřirozených 

sil a vyzývala je k nějakému zásahu proti sobě, není-li pravda to, čemu chce, aby 

ostatní věřili. Tak se s oblibou zaklínalo slunce, které všechno vidí, nebo země, na 

které se všechno dění odehrává.  

 

     O vzniku soudů v pravém slova smyslu můžeme hovořit teprve, když nadrodové 

organizační útvary začaly nabývat některých funkcí státu a postupem času se ve stát 

přetvořily. Na našem území se tak dělo přibližně od 9. století. Na rozdíl od výroků 

prostředníků, které se prosazovaly jen následkem jejich osobní autority, mohly nyní 

orgány státu uskutečňovat rozhodnutí soudů bez ohledu na vůli stran a měly možnost 

donutit je fyzickým nátlakem, aby se jim podrobily. Ale i tehdy byla zachována 

možnost rozhodování sporů na státu nezávislými jedinci, kteří hráli roli rozhodců, 

takže i ve středověku mohl být spor vyřízen soudním nebo rozhodčím nálezem.  

 

     Ve 12-13. stolení se rozhodčí řízení značně rozmohlo v západních zemích, což se 

nutně projevilo i na vývoji v okolních zemích. Od 13. stolení se v českých zemích 

mohly strany podrobit rozhodčímu řízení zásadně v každém sporu a v každém stádiu 

soudního řízení. (Prvé písemné zmínky o tom jsou v břeclavském textu Statut 

Konráda Oty z roku 1237 o „zlubném súdu“, jenž dovoluje obyvatelstvu vyřizovat 

drobné spory – de capra et ove ceteris huiusmodi – svobodně za pomoci rozhodců. 1 

 

     Již tehdy (ve 13. století) měl rozhodčí nález všechny podstatné znaky ze 

současnosti: tj. musel obsahovat předmět řízení, jména stran a rozhodců, lhůtu, ve 

které měl být nález vyhlášen a nakonec sankce pro případ nesplnění. Nález se 

většinou vyhotovoval písemně a vkládal do desek. V právnickém díle Všehrda 

dokonce čteme, že „za starých časů“ byly knihy „ubrmanské neb výpovědí, v latině 

                                                 
1 Jak uvádí 1:12-13 
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jím říkali arbitrorum“. Proti rozhodčímu nálezu nebylo možné podat opravný 

prostředek. Bylo však možné, aby strana žalovala rozhodce, že vynesli například 

„výpověď – jináče, než jest poddanie a přivolenie k tomu bylo“. 2 

 

     Dalším historickým příkladem je návrh světové mírové organizace krále Jiřího 

z Poděbrad (1462 – 1464). Podrobná jsou ustanovení textu projektu o valném 

shromáždění – congregatio,  dále pak o rozhodčím soudu a rovněž o armádě, kterou 

měly v případě nutnosti členské státy postavit.  

 

     Civilní soudní řád z roku 1895 (zákon č. 113 ř.z.) upravoval rozhodčí řízení v § 

577 a násl. Tento rakouský procesní řád přesně nespecifikoval osobu rozhodce. Z toho 

se usuzovalo, že „stačí zde všeobecná způsobilost usuzovací a rozhodovací“. Nebyly 

tedy vyloučeny ani osoby nezletilé. Vzhledem k tomu, že rozhodčí výrok musel být 

podepsán, nepřímo tím bylo stanoveno, že rozhodce musí umět psát. Zákon v §578 

výslovně z možnosti být rozhodcem vylučoval pouze soudní úředníky, pokud byli 

v aktivní službě. 3 

 

 

Kde všude se rozhodčí řízení v minulosti objevovalo 

- V zákoně o pojistné smlouvě z roku 1934 (§11 odst. 2. „lze ujednati, že výše 

plnění, k němuž jest pojistitel zavázán, má stanoviti rozhodčí soud“).  

-  Burzovní obchody (zákon č. 67/1875 ř.z.) – burzovní rozhodčí soudy 

- Rozhodčí komise pro závody se závodními výbory (zákon č. 330/1921 Sb. – 

zřízeny závodní výbory pro každý samostatný výdělečně činný závod, v němž 

bylo trvale zaměstnáno minimálně 30 zaměstnanců) 

- Rozhodčí soudy hornické (zákon č. 145/1920 Sb. – rozhodčí soudy byly zřízeny 

v sídlech revírních rad při hornictví, a to v Praze, Plzni, Trutnově, Mostě, 

Karlových Varech, Českých Budějovicích, Moravské Ostravě, Brně a Bratislavě).  

- Rozhodčí komise pro pracovní spory z domácké práce (zákon č. 29/1920 Sb. – 

obvodní komise byly povolány k tomu, aby při sporech o pracovních a mzdových 

poměrech jejich výrobních odvětví a obvodu působnosti působily mezi 

jednotlivými skupinami zaměstnanců a zaměstnavatelů).  

                                                 
2 Citace z 1:16 
3 Srovnej s 1:19-20 
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- Rozhodčí soudy bratrských pokladen (zákon č. 14/1890 ř.z. – v obvodu každé 

revírní bratrské pokladny došlo ke zřízení rozhodčího soudu). 

-  Rozhodčí výbory živnostenských společenstev (živn. řád č.227/1859 ř.z.) 

-  Rozhodčí komise pro úpravu služebního poměru v kovoprůmyslu 

- Rozhodčí soudy mzdové (zákon č. 100/1921 Sb. – o úpravě pracovního a  

služebního poměru v živnostech stavebních).  

- Rozhodčí soudy stavební a tzv. soudy cenové (zákon č. 45/1922 Sb. o stavebním   

ruchu). 

- Rozhodčí soud dělnického úrazového pojištění (zákon č. 207/1919 Sb.) 

- Horní senát pro úrazové pojištění hornické (vládní nařízení č. 356/1919 Sb.) 

- Zvláštní oddělení pro úrazové zaopatření železničních zřízenců (vládní nařízení č. 

272/1919 Sb.). 

- Rozhodčí soudy nemocenských pokladen (zákon č. 33/1888 ř.z.).  

- Rozhodčí soudy pro penzijní pojištění zřízenců v soukromých službách a službách 

veřejných (zákon č. 1/1907 ř.z.).  

- Rozhodčí soudy pro nemocenské pojištění veřejných zaměstnanců (vládní nařízení 

z roku 1927).  

 

 

 

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA MEZINÁRODNÍ ARBITRÁŽE 

 

     Jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, rozhodčí řízení má sice velmi dlouhou 

historii, ale teprve ve dvacátém století, resp. jeho druhé polovině, se stává 

nejužívanější formou řešení sporů v mezinárodním obchodním styku, a to právě pro 

jeho značné výhody. Proto doporučení, aby se spory z mezinárodních obchodních 

transakcí, týkajících se zboží a služeb, projednávaly v rozhodčím řízení, je obsaženo i 

v Závěrečném aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z roku 19754. 

Rozhodčí řízení jako vhodný způsob řešení sporů vzniklých ze vzájemných 

obchodních vztahů je právnickým a fyzickým osobám doporučováno i v mezivládních 

dohodách uzavřených v poslední době a závazných pro Českou republiku.  

                                                 
4 Viz. 15:285 
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V jakých mezinárodních dokumentech je rozhodčí řízení upravováno 

(chronologicky):  

- 1907 Haagská úmluva O smírném (pokojném) vyřizování mezinárodních sporů. 

Sjednána na mírové konferenci dne 18.10.1907. Vyhláška č. 5/1930 ministra 

zahraničních věcí o přístupu Československé republiky k I. úmluvě II. Haagské 

mírové konference. Uveřejněno v částce č.1/1930 Sb. a účinnost od 12.6.1922. 

Představuje kodifikaci hlavních zásad pro urovnání sporů mezi státy prostřednictvím 

rozhodců, které si strany zvolí. Příslušnost vzniká jen souhlasem sporných stran a to a) 

dohodou ad hoc; b) arbitrážní dohodou (- závazek států řešit své budoucí spory, blíže 

určené, cestou arbitráže); c) kompromisní doložkou obsaženou v jiné smlouvě (např. 

obchodní sml.); d) konkludentně (neuplatněním námitky nepříslušnosti).  

  

- 1923 Ženeva – Protokol o doložkách o rozsudím, jehož signatářem bylo i 

Československo (publikován v roce 1931 ve Sb. pod číslem 191).  Smluvní strany se 

zde zavázaly uznávat platnost úmluvy o rozsudím a rozhodčí doložky mezi stranami 

podrobenými příslušné pravomoci různých smluvních států, podle které se strany 

zavázaly při některé obchodní smlouvě, jež může být vyřízena rozhodčím řízením na 

základě kompromisu, že veškeré nebo některé spory, které by mohly vzejít z této 

smlouvy, předloží rozhodčímu řízení, i když to rozhodčí řízení se bude konat v jiném 

státě než v tom, jehož pravomoci je podrobena každé ze stran zúčastněných na 

smlouvě.  

 

- 1927 Ženeva - Úmluva o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroku (navazovala na 

předchozí protokol a byla u nás publikována v roce 1931 pod č. 192 Sb.). Podle této 

Úmluvy se smluvní strany zavázaly, že rozhodčí výroky vydané podle smlouvy o 

rozhodcích (rozsudích) nebo podle rozhodčí doložky podle Protokolu o rozhodčích 

doložkách budou vykonatelné na jejich území podle exekučních předpisů platných na 

území příslušného státu. Úpravy institutů uznání a výkonu rozhodčích nálezů a někdy 

i smírů začaly obsahovat i některé mezinárodní dvoustranné smlouvy uzavřené 

Československem.  
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- 1958 New York -  Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. Sjednána 

dne 10.6.1958 na konferenci OSN o mezinárodní obchodní arbitráži.  Pro ČSSR 

nabyla účinnosti dne 10.10.1959 (publikována ve Sb. pod číslem 74/1959). Počet 

smluvních států: přes 140.                                                        

     Souběh této Úmluvy vůči Ženevským úmluvám je zde řešen ve prospěch této nové 

smlouvy. Ženevské úmluvy zůstávají účinné pouze ve vztahu k nesignatářským 

státům Newyorské úmluvy. Pro postup při uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezů 

platí zásadně předpisy státu, kde se o výkon žádá, přičemž nesmí být stanoveny 

podstatně tíživější podmínky nebo vyšší soudní poplatky. K žádosti o výkon je třeba 

zpravidla předložit rozhodčí nález a rozhodčí smlouvu v originále a s překladem do 

úředního jazyka státu, kde se o výkon žádá.  

 

- 1961 Ženeva -  Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži. Vypracovaná 

v rámci EHK OSN. Pro ČSSR vstoupila v platnost 11. února 1964 (publikována ve 

Sb. pod číslem 176/1964). Komplexně upravuje otázky spojené s mez. rozhodčím 

řízením včetně zrušení rozhodčího nálezu, ale neupravuje otázky uznání a výkonu 

cizího rozhodčího řízení.  

 

- 1966 Haag - Úmluva o civilním řízení. Sjednána 1.3.1954. Pro ČSSR vstoupila v 

platnost 11.8.1966.  

 

- 1965 Washington - Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých 

států. Sjednána 18.3.1965. Pro ČSFR vstoupila v platnost 8.4.1992 (publikovaná ve 

sdělení FMZV č. 420/1992). Na základě této Úmluvy bylo ve Washingtonu zřízeno 

Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic ICSID (dále jen Středisko), 

jehož účelem je usnadnění řešení takovýchto sporů. Důležité upozornění, tato Úmluva 

pod zde použitý pojem „občan jiného státu“ zahrnuje i PO, které mají sídlo na území 

jiného smluvního státu. Zakládá možnost (nikoliv) povinnost na základě písemného 

souhlasu stran předložit spor vznikající z investic mezi smluvním státem a občanem 

jiného smluvního státu výše uvedenému středisku a komplexně upravuje otázky 

spojené s tímto smírčím nebo rozhodčím řízením.  
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Ostatní pravidla upravující rozhodčí řízení  

 

     Jejich účelem je sjednocení postupu rozhodců a eliminace rozdílů v jednotlivých 

právních kulturách a řádech.  

 

- UNCITRAL, neboli Vzorový zákon o mez. obchodní arbitráži, vypracovaný 

komisí UNCITRAL a  přijatý Spojenými národy dokumentem A/40/17 dne 21.6.1985, 

představuje světově uznávaná pravidla pro rozhodčí řízení ad hoc. Stal se předlohou 

pro novelizaci zákonů upravujících rozhodčí řízení v několika státech světa a vychází 

z něj i česká právní úprava.  

      

     Upozornění, tady se vyskytující pojem rozhodčí soud je ve smyslu rozhodčí senát 

či rozhodčí tribunál, nikoliv kolektivní orgán před nímž probíhá rozhodčí řízení u nás 

označovaný jako stálý rozhodčí soud.  

 

- IBA (International Bar Association) vytvořila Pravidla pro provádění dokazování, 

která se snaží překlenout rozdíly mezi průběhem dokazování v angloamerickém a 

kontinentálním přístupu k dokazování.  

Poznámka autora: Výraz „Imperativní ustanovení“ lze přeložit prostřednictvím 

výrazu kogentní ustanovení 

 

 
Rozhodčí řízení s mezinárodním prvkem 

 
     Pro formu rozhodčí smlouvy platí právo rozhodné pro ostatní náležitosti rozhodčí 

smlouvy. Stačí však, jestliže bylo učiněno zadost právnímu řádu místa nebo míst, kde 

došlo k projevu vůle.  

      

     Pro řízení s mezinárodním prvkem je důležité stanovení, podle jakého práva se 

bude spor rozhodovat. Především platí zásada, že rozhodci rozhodují spor podle 

práva, které si strany zvolily, myšleno samozřejmě pouze právo hmotné nikoliv 

procesní. U takto zvoleného hmotného práva se nepřihlíží k jeho kolizním normám. 

Nezvolí-li si strany hmotné právo uvedeným způsobem, užije rozhodce právo státu 

určeného podle tuzemských kolizněprávních předpisů.  
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     Ve vztahu k řízením s mezinárodním prvkem je třeba zdůraznit, že ustanovení 

ZRŘ se použije, jen pokud nestanoví něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je ČR 

vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů.  

 

     Výhoda rozhodčího řízení v takovýchto typech kauz, je skutečnost, že protože 

rozhodci (ani stálé rozhodčí soudy) nepůsobí jako orgány státu, nýbrž jako soukromé 

osoby, popř. nestátní instituce, nehledí se na rozhodčí řízení a úkony při něm 

prováděné jako na projevy státní svrchovanosti. A praktický dopad smyslu této věty 

je, že písemnosti související s rozhodčím řízením lze doručovat adresátům do ciziny 

přímo5 (poštou i jinak) a není třeba k doručování využívat zastupitelské úřady nebo 

soudy, tudíž výrazné zjednodušení a zrychlení celého procesu.  

 

Řešení sporů ze zahraničních investic 

 

     Zvláštností takového sporu je skutečnost, že jednou ze stran, je subjekt 

mezinárodního práva – suverénní stát a druhou spornou stranou je FO nebo jiná osoba 

z jiného smluvního státu. Stát v takovém sporu nevystupuje nikdy jako právnická 

osoba, protože příčinnou vzniku sporu byl zpravidla jeho mocenský zásah do práv 

zahraničního investora, která souvisela s jeho investicí. Tento druh sporu bývá 

označována jako tzv. diagonální spor.  

  

     Strana, která se domnívá, že byla porušena její práva vyplývající z ustanovení 

příslušné dohody, nemusí s druhou stranou uzavírat žádnou rozhodčí smlouvu, záleží 

pouze na její úvaze, jaký způsob řešení sporů zvolí, a druhá strana, i když to bude 

suverénní stát, se musí tomuto řízení podrobit. Způsob řešení těchto sporů je obsažen 

v ustanoveních příslušných mezistátních dohod o ochraně investic. V nich je většinou 

upřednostňováno vzájemné jednání mezi státem a investorem. Teprve v případě, že se 

nepodaří odstranit spor smírnou cestou vzájemných jednání, tak následuje rozhodčí 

řízení před stálým soudem, vytvořeným ad hoc, přičemž tento rozhodčí soud má 

zpravidla rozhodovat podle „Rozhodčích pravidel UNCITRAL.  

 

                                                 
5 Citace z 15:285 
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     Soudní pravomoc střediska (ICSID) se vztahuje na každý právní spor vznikající 

přímo z investic mezi smluvním státem a občanem (ve shora uvedeném významu – tj. 

FO i PO) jiného státu, o němž strany ve sporu písemně souhlasí, že bude předložen 

Středisku. Pokud již strany jednou vyslovily svůj souhlas, nemůže žádná z nich 

jednostranně svůj souhlas odvolat. Středisko vede svůj seznam smírčích soudů a 

rozhodců. V praxi je před smírčím dávána přednost rozhodčímu řízení, protože je 

tento spor rozhodnut s konečnou platností a toto rozhodnutí je pro obě strany závazné, 

naopak smírčí řízení, které se koná před Smírčí komisí končí buď dosažením dohody 

mezi stranami nebo vypracováním zprávy o tom, že dohoda není možná., Tito smírčí 

soudci a rozhodci (většinou voleni z občanů jiných států) nominovaní stranami 

požívají soudní imunitu s ohledem na úkony, které uskutečňují při výkonu svých 

funkcí a požívají stejných imunit od přistěhovaleckých omezení, požadavků cizinecké 

registrace a povinnosti národní služby. Sporné strany tedy nemusí uzavírat žádnou 

rozhodčí smlouvu, ale musí s rozhodčím řízením vyslovit souhlas.  

 

     Rozhoduje se v souladu se zvolenými právními pravidly, pokud taková dohoda 

není, použije se právo smluvního státu , který je stranou ve sporu, a to včetně jeho 

kolizních norem a dále takové právní normy mez. práva, které mohou být použity. 

Strany se mohou samozřejmě také dohodnout na rozhodování podle ex aequo et bono 

(na základě zásad spravedlnosti), kdy žádné právo nebudou aplikovat. Rozhodčí soud 

nesmí vynést výrok podle zásady non liquet na základě nedostatku nebo nejasnosti 

práva.  

     Stav non liquet (není jasno), nemůže mít za následek nejistotu v právních 

vztazích. Pravidla o důkazním břemenu umožňují, aby rozhodčí soud rozhodl ve věci 

samé, i když se mu nepodařilo překonat vnitřní nejistotu o skutkovém stavu. 

Subjektivní důkazní břemeno spočívá v zatížení procesní strany nepříznivými 

následky (neúspěchem ve sporu), pokud se jí nepodaří dokázat skutečnosti, ohledně 

kterých důkazní břemeno nese. 6 

 

     Rozhodčí nález i zde plně odpovídá rozhodčímu nálezu vydanému v mezinárodní 

obchodní arbitráži. Rozdíl je tedy v tom, že Úmluva připouští opravné prostředky, 

                                                 
6 Citace z 34: heslo non liquet 
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jimiž je výklad, přezkoumání a zrušení vydaného nálezu, jiné opravné prostředky 

nejsou možné. Se souhlasem stran je možné tento nález i publikovat,  a to v Ročence 

ICSID.  

 

     Naproti tomu v případě, že spor je rozhodován rozhodčím soudem ad hoc 

vytvořeným na základě příslušné dohody o ochraně a podpoře investic, je zpravidla 

vyžadováno, aby se rozhodčí řízení konalo na území státu, který je členem Úmluvy o 

uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezu (z roku 1958), aby tak byl zajištěn 

bezproblémový výkon tohoto rozhodčího nálezu, pokud by nebyl dobrovolně splněn.  

 

 

 

Mezinárodní rozhodčí soudy 

 

Evropa: 

- Mezinárodní rozhodčí soud Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC)  

- Rozhodčí soud při Obchodní komoře v Curychu 

- Rozhodčí soud Obchodní komory ve Stockholmu  

- Mezinárodní rozhodčí soud Rakouské spolkové hospodářské komory ve Vídni 

- Stálý rozhodčí soud v Haagu (PCA), ale ten není stálým orgánem, je to pouze 

kancelář soudu a seznam rozhodců. Nemá vlastní řád a specializuje se pouze na 

rozhodování  podle řádů, jež si strany „přinesou“. Je příslušný pouze pro spory 

předložené mu státy s jejich souhlasem. Rozhodčí tribunál je složen tak, že každá 

strana jmenuje 2 rozhodce ze seznamu, přičemž jen jeden z nich může být jejím 

státním příslušníkem, a takto ustanovení 4 rozhodci si zvolí předsedajícího 

rozhodce, pokud nedojde k dohodě, zvolí ho třetí stát.  

 

Ještě existují např. Rozhodčí tribunály pro mořské právo, které rozhodují spory o 

výkladu a aplikaci mořského práva.  

 

 

Mimo Evropu: 
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- Rozhodčí soud American Arbitration Association (AAA) pro spory, kde strana má 

pobyt, sídlo nebo je státním příslušníkem USA 

- Inter-American Commercial Arbitration Commission  (IACAC) pro spor, kde 

strana má pobyt, sídlo nebo je státním příslušníkem některého 

z latinskoamerických států7 

 

 

 

 

TUZEMSKÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ PO ROCE 1948 

 
 

     Rakouský civilní soudní řád byl komplexně nahrazen novým soudním řádem až 

v roce 1950 (dříve byly samozřejmě dílčí novely) zákonem č. 142/1950 Sb. vzniklým 

v rámci tzv. právnické dvouletky a ve své struktuře ještě rozhodčí řízení zachoval, byť 

jeho podmínkou bylo, že jedna ze stran byla československá právnická osoba.  

 

 

Jako obligatorní rozhodčí soudy působily: 

 

- Rozhodčí soudy podle zákona č.143/1946 Sb., o úpravě pracovních poměrů 

dotčených důsledky národní revoluce v roce 1945, ale v českých zemích nikdy 

svoji činnost ani nezahájily.  

- Rozhodčí soud podle zákona č. 228/1946 Sb., o rozhodčích soudech pro úpravu 

některých závazků národních podniků. 

-  Rozhodčí soudy podle zákona č. 225/1947 Sb., o myslivosti. 

- Rozhodčí soudy podle zákona č. 2/1952 Sb., o vynálezech a zlepšovacích 

námětech8 

 

     OSŘ z roku 1950 sice přímo rozhodčí řízení neupravoval, ale přesto v něm byly 

o něm zmínky, např. §§19,20 upravovaly způsob řešení kompetenčních sporů mezi 

obecnými a rozhodčími soudy, dále např. §§57, 58; §§210-218; §428; §§646,647 a 

                                                 
7 Blíže viz. 15:297 
8 Srovnej s 1:38 
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konečně §§648-654. Řízení před obligatorními rozhodčími soudy bylo upraveno 

zvláštním zákony (§1 odst. 4 úst. zákona č. 64/1952 Sb., o soudech a prokuratuře).  

 

     RVHP. Jednostrannou obchodní orientací na země soc. tábora a potřebě řešit 

spory z těchto závazků vznikajících, byla uzpůsobena i oblast rozhodčího řízení. 

V roce 1949 v Československu vznikl Rozhodčí soud Československé obchodní 

komory (zákonem č. 119/1948 Sb.) – právní předchůdce dnešního RS při HK ČR a 

AK ČR.  

 

     V rámci nových právních úprav občanského práva hmotného a procesního na 

počátku 60. let došlo ke dvěma výrazným změnám v oblasti právní úpravy rozhodčího 

řízení. Institut rozhodčího řízení včetně výkonu rozhodčích nálezů byl upraven 

samostatným (zvláštním) zákonem č. 98/1963 Sb. – rozhodčí řízení tak přestalo být 

součástí obecného civilně procesního předpisu. Podstatnější však bylo, že rozhodčí 

smlouvy bylo možno nadále uzavřít jen ve sporech o majetkové hodnoty 

z mezinárodního obchodního styku.9 Tento stav (v podstatě) přetrval do současné 

právní úpravy – tj. zákona č. 216/1994 Sb., kde se reagovalo na neudržitelný stav – 

omezenost použití rozhodčího řízení (pouze na majetkové spory vzniklé 

v mezinárodním obchodním styku).  

 

 

 

 

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 

      

     Z hlediska mezinárodních souvislostí je institut rozhodčího řízení dobře znám, 

právně zakotven a široce využíván10, a to jak v ryze obchodních záležitostech, tak i 

v dalších právních vztazích.  

 

     Mezinárodní výkon rozhodčích nálezů je zajištěn systémem dvoustranných 

(bilaterálních) a mnohostranných (multilaterálních) smluv. Prakticky ve všech 

„smlouvách o právní pomoci“ uzavřených Českou republikou je vzájemný závazek 

                                                 
9 Šířeji v 1:40 
10 Citace z 1:45 
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smluvních stran uznávat a vykonávat rozhodčí nálezy vydané rozhodci smluvních 

stran. Jak už bylo řečeno je ČR signatářem několika mezinárodních úmluv v této 

oblasti.  

 

     Rozhodci jsou ve všech zemích chápáni jako nezávislé a nestranné osoby, takže 

rozhodčí řízení vyhovuje požadavkům čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod, pokud toto nastoluje právo každého, aby jeho záležitost byla 

spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem 

(v originálu „tribunal“), zřízeným zákonem, který rozhoduje o jeho občanských 

právech.11 Pojem v přiměřené době má velký dopad do praxe, protože z něho plyne, 

že nepodařilo-li se přes veškerou snahu rozhodce zjistit obsah cizího práva, adresu 

pobytu, vyjádření, atd. a není naděje na toto zjištění v rozumné době, musí rozhodce 

rozhodnut, neboť nelze „do nekonečna“ oddalovat rozhodování případu – takové 

jednání rozhodce by se rovnalo odpírání výkonu spravedlnosti.  

 

     Z hlediska požadavku harmonizace práva ČR s právem EU, je třeba uvést, že toto 

právo EU nemá jednotnou právní úpravu rozhodčího řízení. Proto náš zákonodárce při 

tvorbě osnovy zákona o rozhodčím řízení musel v určité míře přihlížet k právním 

úpravám v některých členských státech EU, aby byl umožněn snadný a rychlý 

vzájemný výkon rozhodčích nálezů.12 Zároveň jsou zde recipována ustanovení tzv. 

Vzorového zákona o mezinárodní obchodní arbitráži (sjednáno ve Vídni v roce 1985).  

 

 

Právní normy:   

- zákon č. 216/1994 Sb. (ZRŘ), komplexní úprava rozhodčího řízení, má povahu 

procesního předpisu s většinou kogentních ustanovení. 

- zákon č. 99/1963 Sb. (OSŘ), jako subsidiární právní norma  

- Směrnice a Nařízení vydané orgány ES (vzhledem k existenci a vysokému počtu 

smluvních stran (a to i členských států ES) mez. smluv upravujících rozhodčí 

řízení, zůstává tato úprava mimo normativní zájem orgánů ES.  

- Judikatura Evropského soudního dvora 

 

                                                 
11 Citace z 1:45 
12 Podrobněji o tom pojednává např. 1:45; 2:VI.4 
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Další vnitrostátní právní normy 

 

upravují zejména stálé rozhodčí soudy 

 

- z. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů (ve znění z. 216/1994 Sb.), Rozhodčí 

soud při Burze cenných papírů v Praze. 

- z. 223/1994 Sb., o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory 

s Hospodářskou komorou ČR, o některých opatřeních s tím souvisejících a o 

změně a doplnění zákona ČNR č. 301/1992 Sb., o HK ČR a AK ČR, ve znění 

zákona č. 121/1993 Sb.  

- z. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, a vyhláška FMZO č. 14/1988 Sb., 

vyhlašující Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové 

komory, jenž platí ve znění změn a doplňků vyplývajících z vyhlášek č. 64/1989 

Sb., č. 136/1990 Sb. a č. 391/1992 Sb.. Rozhodčí soud při kladenské 

Českomoravské komoditní burze; ostravský Rozhodčí soud při Moravskoslezské 

komoditní burze; Rozhodčí soud při Brněnské plodinové burze.  

 

 

Mezinárodní mnohostranné smlouvy  

 

     tady je uveden jen jejich přehled, bližší informace jsou v jiné části této práce  

- Protokol o doložkách o rozsudím č. 191/1931 Sb. 

- Úmluva o vykonatelnosti rozhodčích výroků č. 192/1931 Sb.  

- Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů publikovaná vyhláškou MZ č. 

74/1959 Sb. 

- Evropská úmluva o obchodní arbitráži publikovaná vyhláškou MZ č. 176/1964 Sb. 

- Úmluva o civilním řízení publikovaná vyhláškou MZ č. 72/1966 Sb.  

- Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států publikovaná ve 

sdělení FMZV č. 420/1992 Sb.  

 

     Na závěr této stati, snad jen malá poznámka, že širší využívání rozhodčího řízení 

by mělo přinést úspory ve státním rozpočtu, neboť soudy by rozhodovaly méně sporů 
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a tím by nebylo potřeba navyšovat počty jejich pracovníky a další související výdaje 

(budovy, vybavení, administrativní výdaje, poštovné ....).  

 

 

 

 

HLAVNÍ ZÁSADY ROZHODČÍCH ŘÍZENÍ 

 

 

I. Zásada smluvní autonomie 

 

     aneb co si vlastně strany mohou sjednat (předem nebo v případě konsensu i 

během rozhodčího řízení): 

- zda chtějí soudní nebo rozhodčí řízení 

- zda se rozhodčí řízení bude týkat již vzniklého sporu nebo budoucích sporů 

(obdoba airbagu)  

- zda se bude týkat pouze práv z daných právních vztahů přímo vznikajících nebo se 

bude vztahovat i na platnost těchto vztahů a dále i na práva s těmito právy 

související 

- zda tato rozhodčí smlouva bude vázat také právní nástupce stran, resp. vyloučení 

této vázanosti 

- zda zvolí rozhodčí řízení institucionální nebo ad hoc 

- jak upraví ustanovení rozhodce/rozhodců nebo způsob jejich určení/výběru 

- postup vyloučení rozhodce  

- místo řízení 

- jednací jazyk 

- postup, podle kterého se bude v řízení postupovat (myšlena procedura) – např. 

podle pravidel UNCITRAL 

- zda bude řízení veřejné nebo neveřejné 

- zda chtějí zrychlené jednání s vydáním rozhodčího nálezu do určené lhůty 

(zpravidla do 30 dní) 

- volba rozhodného práva nebo podle zásad spravedlnosti 

- ústní nebo korespondenční jednání (jen podle listinných důkazů) 

- on line řízení 
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- zda chtějí odůvodnění nebo rozhodčí nález bez odůvodnění  

- zda zbaví rozhodce mlčenlivosti  

- jednoinstančnost nebo možnost přezkoumání rozhodčího nálezu jiným 

rozhodcem/rozhodci 

- postup pro jmenování nových rozhodců v případě zrušení rozhodčího nálezu 

 

   V zahraniční odborné literatuře se lze setkat s názorem podle něhož rozhodčí 

řízení může probíhat v podstatě nezávisle na hmotném právu, neboť dispozitivní 

povaha soukromého práva a volnost stran, popřípadě i rozhodců při určování průběhu 

řízení způsobuje, že strany a rozhodci jsou ve svém postupu omezováni pouze 

zákazem jednání proti dobrým mravům a proti veřejnému pořádku.  

 

 

II. Zásada konstituování fóra 13  

 

     Dnes je stav takový, že účastníci sporu mají maximální možnost výběru 

rozhodce/rozhodců. Vždyť je to právě konstituování fóra, které účastníci řízení před 

rozhodci na rozdíl od řízení před soudy ovlivňují a uvádí se zpravidla, že jde o jednu 

ze zásadních výhod rozhodčího řízení.  

LZPS sice stanoví, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, ale platí to 

též naopak, že nikdo si svého zákonného soudce nemůže zvolit. I když v praxi dobře 

známe případy, kdy si strany snaží „vhodného“  soudce zvolit, podle rozvrhu práce, 

uvádějí v žalobě takové údaje, aby se jejich kauza dostala, tam kam chtějí.  

 

 

 

 

III. Zásada nezávislosti rozhodce14 

 

     Hned v úvodu ZRŘ je zdůrazněno postavení rozhodců jako osob nezávislých a 

nestranných. Jde o jeden ze základních předpokladů jejich rozhodovací činnosti.  

 

                                                 
13 Viz. §7 ZRŘ 
14 Viz §1 ZRŘ 
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IV. Zásada rovnosti účastníků15 

 

     Toto rovné postavení vyplývá jednak z OSŘ a jednak i přímo z Ústavy ČR,  

LZPS a odpovídá i obecné zásadě rovnosti subjektů v soukromoprávních vztazích 

(tedy s výjimkou rozhodce, který má vůči účastníkům nadřazené postavení).  Toto je 

zakotveno v   §18 OSŘ; čl. 96 Ústavy ČR; čl. 37 odst. 2,3 LZPS.  

 

     Z toho plyne, že žádný z účastníků nesmí být v řízení zvýhodněn. Všichni 

účastníci tedy mají stejné právo předkládat rozhodci potřebné návrhy, důkazy a 

vyjadřovat se ke všem skutečnostem. Zároveň však mají stejnou povinnost (mj. 

vyplývající i z §101 OSŘ), tedy přispět k tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení 

zejména tím, že pravdivě a úplně vylíčí všechny potřebné skutečnosti a označí 

důkazní prostředky16.  

 

     Lapidárně řečeno jedná se o „rovnost zbraní“, která platí jak pro prostředky 

„procesního útoku“, tak pro prostředky „procesní obrany“ a nezávisí tak na které 

straně účastník vystupuje. Jestliže například smluvní strany nejsou zajedno v otázce 

platnosti smlouvy, může buď jedna strana žalovat o určení platnosti smlouvy (event. 

plnění z této smlouvy), nebo druhá strana o určení neplatnosti smlouvy (a tedy 

vypořádání v rámci ustanovení o bezdůvodném obohacení)17. Obě strany tedy mají 

postavení vzájemných protivníků. Výsledkem každého sporného řízení je vítězství 

strany jedné a porážka strany druhé (pokud není uzavřen rovnocenný smír).  

 

V. Zásada dispoziční18  

 

     Toto je pro civilní řízení nejtypičtější zásada. Opak zásady dispoziční je zásada 

oficiality. Obě stanoví, kdo je oprávněn disponovat, nakládat řízením, resp. jeho 

předmětem. Zásada dispoziční se projevuje v tom, že během rozhodčího řízení činí 

účastnici procesní úkony vůči rozhodci, jež mají nejčastěji podobu návrhů (podání 
                                                 
15 Viz §18 ZRŘ 
16 Obdobně 1:56-57 
17 Více podrobněji v 1:57 
18 Viz §§ 2,5,6,7,9,12,13,17,19,22,24,25 ZRŘ 
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žaloby, návrh na doplnění dokazování, atd.). Vůči druhému účastníkovi mohou být 

procesní úkony učiněny jen prostřednictvím rozhodce, jinak jsou neplatné.  

 

     Dispozičními úkony rozumíme takové úkony účastníků, kterými disponují 

s řízením nebo jeho předmětem. Těmito dispozičními úkony mohou procesní strany 

zasáhnout do řízení podstatně výrazněji, než prostřednictvím tzv. prostých procesních 

úkonů, jako je nahlížení do spisů, navržení důkazu, atd.. Dispozičními úkony jsou 

v rozhodčím řízení zejména tyto úkony:  

 

- návrh na zahájení řízení (rozhodčí žaloba) 

- změna návrhu na zahájení řízení 

- zpětvzetí návrhu na zahájení řízení 

- uznání nároku 

- obrana odpůrců a jeho námitky 

- vzájemný návrh 

- smír 

 

     Rozhodčí řízení jako řízení sporné (nesporné je z rozhodčího řízení vyloučeno) je 

možné zahájit jen na konkrétní podnět, v němž jedna strana sporu žádá rozhodce o 

ochranu svého práva (porušeného nebo ohroženého, případně jiného zákonem 

chráněného zájmu). OSŘ účastníkům sporného řízení umožňuje v průběhu řízení 

disponovat s předmětem řízení, a to jednak změnou žaloby, příp. jejímu zpětvzetí. 

Vzhledem k tomu, že žalobu lze během řízení měnit jen se souhlasem rozhodce, jedná 

se o určitý průlom do dispozičních práv žalobce. Rozhodce při tomto posuzování 

přihlíží zejména k zásadě hospodárnosti řízení.  

  

     Z tohoto důvodu rozhodce nepřipustí takovou změnu žaloby, jestliže by výsledky 

dosavadního řízení nemohly být podkladem pro řízení o změněné žalobě. Rozhodce 

tedy zkoumá vliv změny žaloby na průběh řízení, přičemž dává i možnost 

žalovanému, aby se ke změně žaloby vyjádřil.  

  

     Změnou žaloby nejsou případy, kdy žalobce odstraňuje vady žaloby nebo mění 

právní kvalifikaci svého nároku (žalobce svůj nárok nemusí vůbec právně kvalifikovat 

– to je úkolem rozhodce). Žalobce je povinen v žalobě pravdivě vylíčit rozhodující 
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skutečnosti, nikoliv uvádět ustanovení zákona nebo jiného právního předpisu, jímž 

svůj nárok odůvodňuje. 19 

 

     Za změnu žaloby je třeba považovat takovou změnu, jež se vztahuje 

k původnímu petitu. V praxi tedy můžou nastat tyto případy, kdy žalobce : 

- zmenšuje rozsah toho, co původně požadoval – tady se nejedná o změnu žaloby, 

ale o její částečné zpětvzetí 

- požaduje více (změna kvantitativní) 

- požaduje něco jiného (změna kvalitativní) 

- mění tvrzený skutkový stav bez změny petitu 

- mění druh žaloby (z plnění na určení a naopak) 

 

     Vezme-li žalobce žalobu zpět, rozhodce řízení zastaví, pokud s tím žalovaný 

souhlasí. Zpětvzetí žaloby totiž může být v rozporu s jeho oprávněnými zájmy (např. 

morálními). V případě, že žalovaný z vážných důvodů se zpětvzetím nesouhlasí, 

rozhodce řízení nezastaví. 20 

 

     Dispoziční zásada ovládající rozhodčí řízení se projevuje tak, že dává oběma 

stranám do rukou řadu možností. Na straně žalovaného půjde v první řadě o kroky, 

které vedou k zamítnutí žalobcova návrhu, zejména půjde o uplatňování jakýchkoliv 

nedostatků procesních podmínek, které by vedly k zastavení řízení. Dalším logickým 

krokem bude popření podstaty a oprávněnosti tvrzeného žalobcova nároku. Žalovaný 

může uplatnit vzájemným návrhem i svá práva proti žalobci (vzájemná žaloba). 21 

 

    Takováto vzájemná žaloba může být odpůrcem podána kdykoliv po zahájení 

řízení a může v ní být uplatněn jakýkoliv jeho nárok vůči žalobci, za předpokladu, že 

by to patřilo do pravomoci stejného rozhodce.  

 

     Během řízení může žalovaný nárok nebo základ nároku, který je proti němu 

žalobou uplatňován, uznat, a to buď zcela nebo zčásti. V takovém případě rozhodce 

                                                 
19 Srovnej s 1:59 
20 Srovnej s § 96 OSŘ 
21 Srovnej s § 97 OSŘ 
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rozhodne podle tohoto uznání, rozhodce ani žalobce nemají žádnou alternativní 

možnost jednání. V případě částečného uznání je na žalobci, jaký další postup zvolí.  

 

     Pokud zákon nestanoví pro provedení procesního úkonu určitou formu, jsou 

procesní úkony účastníků neformální, jinak řečeno, účastníci mohou provádět své 

úkony jakoukoli formou, pokud zákon pro některé úkony nepředepisuje určitou 

formu. Procesní úkony lze učinit jen výslovně, nikoliv opomenutím, popřípadě 

konkludentně, protože s nečinností účastníka lze spojovat procesní následky jen tam, 

kde to zákon výslovně stanoví. Procesní úkony nemohou být učiněny ani podmínečně. 

Pokud účastník na projevené podmínce trvá, nemá takový procesní úkon žádné 

účinky. 22 

 

     Každý úkon posuzuje rozhodce podle jeho skutečného obsahu (lze se ho dobrat i 

výkladem), i když  úkon není označen nebo je označen nesprávně. Základním 

předpokladem ovšem je, že každý úkon musí být určitý, srozumitelný a mít všechny 

potřebné náležitosti, pokud takové náležitosti nemá je neúplným podáním (min. 

kterému rozhodci směřuje, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, datum a 

podpis). Nesprávné podání je takové, které sice má všechny předepsané náležitosti, 

avšak tyto náležitosti jsou uvedeny nepřesně, neurčitě nebo nesrozumitelně. V obou 

případech rozhodce vyzve účastníka k opravě nebo doplnění (poučí ho /ale jen 

procesně/ jak je třeba opravu nebo doplnění provést, určí lhůtu a poučí ho o následcích 

pokud tak včas a správně neučiní – řízení bude zastaveno, pokud nebude možné pro 

tento nedostatek v řízení pokračovat). 23 

 

     V průběhu řízení mohou účastníci činit rovněž hmotněprávní úkony, jako je 

vzdání se nároku, namítnutí promlčení atd. Každý takový hmotněprávní úkon 

účastníka učiněný vůči rozhodci je účinný také vůči ostatním účastníkům, avšak 

teprve od okamžiku, kdy se o něm v řízení dozvěděli.  

 

 

VI. Zásada projednací 

 

                                                 
22 Podrobněji v 1:72 
23 Jak je uvedeno v 1:72-73 
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     Úzce souvisí se zásadou dispoziční a její podstata spočívá v tom, že tvrdit 

skutečnosti rozhodné pro posouzení věci a navrhovat důkazy k jejich zjištění je 

záležitostí účastníků řízení. Rozhodce tedy nezjišťuje skutečný stav, ale stav 

skutkový, což ve svém důsledku znamená, že rozhodce zjišťuje tzv. procesní pravdu, 

která není vždy shodná s objektivní skutečností. Jiné než navržené důkazy rozhodce 

neprovádí, až na výjimku, kdy potřeba provést důkaz, který není navržen účastníky, 

vyšla v řízení najevo (pozůstatek zásady materiální pravdy). Pokud důkazy účastníků 

nebudou označeny, rozhodce rozhodne podle důkazů, které byly provedeny. Důkazní 

povinnost se plní mimo jiné tak, že se uvedou důkazy na podporu vylíčených 

rozhodných skutečností. Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit 

stav věci, zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, 

listiny, ohledání a výslech účastníků. Důkazy je třeba označit tak, aby mohly být 

ihned provedeny. „Účastník, který neoznačil důkazy potřebné k prokázání svých 

tvrzení, nese nepříznivé následky v podobě takového rozhodnutí rozhodce, které bude 

vycházet ze skutkového stavu zjištěného na základě ostatních provedených důkazů. 

Stejné následky stíhají i toho účastníka, který sice navrhl důkazy o pravdivosti svých 

tvrzení, avšak hodnocení provedených důkazů rozhodcem vyznělo v závěru, že 

dokazování nepotvrdilo pravdivost skutkových tvrzení účastníka“.24 Rozhodce 

rozhoduje, které procesní důkazní prostředky budou použity, toto vychází ze zásady 

volného hodnocení důkazů. Je to obdobné všemi známému zkoušení ve škole, kdy 

také student nedostává známku za své skutečné – objektivní znalosti, ale za jejich 

subjektivní vyjádření v ústní nebo písemné formě.25                                    

 

     Opakem projednací zásady je zásada vyšetřovací (vyhledávací, inkviziční), která 

spočívá v tom, že předmět dokazování i způsob, jímž bude provedeno, určuje přímo 

soud nebo jiný orgán, typické zejména pro nesporná řízení.  

 

 

VII. Zásada volného hodnocení důkazů 

 

     Hodnocení důkazů je ovládáno jednou z nejdůležitějších procesních zásad, 

zásadou volného hodnocení důkazů, a to již plně od dob buržoazních revolucí.  

                                                 
24 Citace z 1:63 
25 Srovnej s § 132 OSŘ 
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     Rozhodce hodnotí důkazy, jež provedl, volně podle svého vnitřního přesvědčení 

a použije přitom ovšem pravidla logického myšlení a to tak, že každý důkaz hodnotí 

jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti, přihlížeje ke všemu, co 

vyšlo v řízení najevo.  

 

     Jediným prolomením této zásady je ustanovení § 135 OSŘ, podle kterého je 

rozhodce vázán rozhodnutím jiného orgánu. V takovém případě musí vycházet z této 

skutečnosti, aniž může zkoumat, zda je jeho obsah pravdivý (že byl spáchán trestní 

čin, přestupek nebo jiný správní delikt, a kdo je spáchal, jakož i rozhodnutí o osobním 

stavu).  

  

     Opakem této zásady je zásada legální teorie důkazní. Tato teorie platila již ve 

středověkém soudnictví. „Soud byl v důkazním řízení vázán příslušnou právní 

normou, která mu předepisovala, jaký důkaz má v jaké cause použít. Rovněž bylo 

předepsáno, jak který důkaz je třeba hodnotit. Svědectví šlechtice a muže mělo větší 

váhu než svědectví poddaného a ženy“. 26 

 

     Do této zásady volného hodnocení důkazů spadá též volné hodnocení projevů 

stran (změny žaloby, ale také změny žalobních odpovědí). Rozhodce totiž musí 

v určité fázi řízení zvážit možnost koncentrace důkazů včetně vyjádření stran a 

nakonec projednání věci ukončit, ať již výslovným procesním usnesením nebo cestou 

faktickou, která nezpůsobí pochybnost o takovém kroku.  

 

VIII. Zásada dobrovolné účasti svědků, znalců a stran při výsleších27 

 

     V rozhodčím řízení nelze vzhledem k jeho povaze připustit státní donucení, které 

by spočívalo v možnosti, aby ten, kdo je účastníkem, svědek nebo znalec a nedostaví 

se, byl pokutován nebo předveden. Proto je v zákoně stanoveno, že rozhodci mohou 

vyslýchat svědky, znalce a strany, jen když se k nim dobrovolně dostaví a poskytnou 

výpověď. Také jiné důkazy mohou provádět jen tehdy, jsou-li jim poskytnuty.  

 

                                                 
26 Citace z 1:63 
27 Viz § 20 ZRŘ 
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     Pokud však rozhodce potřebuje provést výslech nebo důkaz, může se formou 

dožádání obrátit na příslušný soud, jinak řečeno, soud na dožádání tento úkon 

provede (pokud je podle zákona přípustný). Osoby, které se dostaví k soudu, mohou 

požadovat zaplacení nákladů, které jim vznikly (svědečné, znalečné). Tyto náklady 

zaplatí ze státních prostředků soud, který provedl dožádání, a požaduje pak zaplacení 

po  rozhodci.  

 

     K provedení důkazu soudem. Soud zde nezvažuje účelnost provedení důkazu, 

pouze jeho přípustnost. Rozhodci také mohou požádat soud, aby si vyžádal od orgánu 

státní správy nebo samosprávy sdělení rozhodných skutečností, které nebyly 

rozhodcům sděleny (§128 OSŘ). Na druhé straně však toto řízení bude ovládáno 

rovněž zásadou neveřejnosti.  

 

 

IX. Zásada neveřejnosti 

 

     Rozhodčí řízení představuje průlom do Ústavy ČR, kde je stanoveno, že řízení 

před soudem je vždy veřejné, případně tam, kde byla veřejnost z řízení vyloučena, aby 

byly rozsudky vždy veřejně vyhlášeny.  

 

     V rozhodčím řízení naopak platí zásada neveřejnosti, řízení se děje tzv. za 

zavřenými dveřmi, pokud se strany nedohodnou na veřejném projednávání.  V tom je 

třeba vidět výhodu zejména v případě známé a prosperující osoby, kdy zůstávají 

všechny informace i nadále důvěrné.  

 

 

X. Zásada ústnosti prolomená zásadou písemnosti 

 

     Se zásadou veřejnosti velmi úzce souvisí zásada ústnosti. Ústnost řízení zaručuje 

také důkladnější projednání věci, rozhodce zde zásadně rozhoduje na základě 

poznatků o skutečnostech, které získal ústním podáním (to neznamená, že by písemné 

projevy byly méněcenné). 28 

                                                 
28 Obdobně v 1:64-65 
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     Opakem zásady ústnosti je zásada písemnosti v případě, že se strany předem 

dohodnou, že rozhodce bude rozhodovat bez jednání, jen na základě písemných 

podkladů. Pojem písemná forma neznamená jen písemností v listinné podobě, ale 

znamená též formu „elektronického záznamu“, který zahrnuje jakoukoli formu 

záznamu, včetně datové zprávy. Této moderní definice se využívá hlavně pro potřeby 

on line řízení. 29 

 

 

XI. Zásada přímosti prolomená zásadou nepřímosti 

 

     Na zásadu ústnosti navazuje zásada přímosti. Spočívá v požadavku, aby se ten, 

kdo rozhoduje, dostal do přímého styku s účastníky řízení i s jednotlivými důkazními 

prostředky (s výjimkami, že za účastníky může jednat jejich zástupce, důkazy se 

provádí nepřímo, atd.).  

 

     Zásada přímosti je prolomena v rozhodčím řízení v situaci, když se aplikuje 

zásada písemnosti. V tom případě rozhodce rozhoduje bez slyšení stran jen na základě 

písemných materiálů.  

 

 

 

XII. Zásada rychlosti a hospodárnosti řízení 

 

     Zákon rovněž klade důraz na efektivnost jednání. Zásada rychlosti a 

hospodárnosti je vyjádřena v čl. 38 odst. 2 LZPS, jakož i v §6 a §100 OSŘ. Právě pro 

rozhodčí řízení je tato rychlost typická a rozhodčí řízení fakticky odlišuje od řízení 

soudního. Rychlost rozhodčího řízení patří k prioritám této formy rozhodování 

sporů.30 

 

 

                                                 
29 Srovnej se Zvláštním dodatkem Řádu rozhodčích řízení on-line pro RS při HK ČR a AK ČR 
30 Stejný názor sdílejí autoři 1; 2; 11; 15; 18; 23; 31 
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XIII. Zásada priority smírného řešení 

 

     Je to jeden z vůdčích principů rozhodčího řízení a z tohoto důvodu během celého 

řízení rozhodce aktivně působí na strany, aby se především dohodly na smírném 

vyřešení sporu.  

 

 

XIV. Zásada rozhodování podle platného práva 

 

     Je uvedena v §25 odst. 3) ZRŘ. Při rozhodování se rozhodci řídí hmotným 

právem pro spor rozhodným. Na základě požadavku stran lze rozhodovat podle zásad 

spravedlnosti.  O této zásadě pojednáme blíže v další části této práce.  I u tohoto 

způsobu rozhodování je třeba upozornit na zásadu výhrady veřejného pořádku, pokud 

by rozhodcem nebyly aplikovány kogentní/imperativní normy. Rozhodčí nález by sice 

mohl být platný, ale pokud by ho strany neplnily dobrovolně, hrozilo by reálné 

nebezpečí odepření výkonu rozhodčího nálezu. 31 

 

 

XV. Zásada subsidiárního použití občanského soudního řádu.  

 

     Pokud jde o stanovení postupu řízení rozhodčího řízení zákon zcela jasně dává 

přednost dohodě účastníků. Teprve není-li dohody účastníků, subsidiárně může 

rozhodce/rozhodci postupovat způsobem, který považují za vhodný. S uvedenou 

stručnou formulací zákona však souvisí obsáhlá a závažná problematika vztahu 

kogentní a dispozitivní úpravy struktury rozhodčího řízení a problematika posuzování 

vztahu hmotného a procesního práva v tomto řízení. Kogentní povahu má poměrně 

málo procesních pravidel, jež se na řízení před rozhodcem vztahují. Je to především 

povinnost vyslechnutí obou stran (k poskytnutí rovné příležitosti k uplatnění jejich 

práv). Dalším kogentním pravidlem je zákaz vydání kontumačního rozhodnutí. 

Z kogentních procesních pravidel vyplývá také povinnost rozhodce přihlížet k tomu, 

zda je  rozhodčí senát obsazen podle předpisu, zde je dána jeho příslušnost a zde 

                                                 
31 Zde nemají autoři uvedení v odkazu 29 jednotný názor 
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existuje platná rozhodčí smlouva. V ostatních směrech má rozhodčí řízení dispozitivní 

povahu.  

      

     Zákon vzhledem k návaznosti rozhodčího řízení na civilní soudní proces stanovuje 

pro toto řízení přiměřené (spíše volnější) použití OSŘ a to tak, že §30 ZRŘ stanovuje,  

že na řízení před rozhodci se přiměřeně užijí ustanovení OSŘ.  Z tohoto ustanovení 

též vyplývá i procesní pojetí rozhodčí smlouvy a rozhodčího řízení (narozdíl od pojetí 

materiálního).  

 

 

XVI. Zásada koncentrace řízení 

 

     V určitém momentu musí rozhodce rozhodnout, že shromážděné podklady a 

podání stran uzavře, další již nepřipustí a ve svém rozhodování vyjde ze stavu 

(procesního a hmotného) který existuje k tomuto momentu.  Pro strany to znamená, že 

jsou povinny některé úkony soustředit (koncentrovat) a provést v určitém časovém 

úseku. Po uplynutí určité, zákonem či rozhodcem stanovené lhůty nelze již tyto úkony 

provést.32 

 

 

 

 

 

 

K JEDNOTLIVÝM POJMŮM BLÍŽE 

 

 

Kdy lze  soudní řízení nahradit rozhodčím řízením? 

 

Co musí být vlastně splněno, aby mohlo dojít k rozhodčímu řízení? 

Podle ZRŘ musí být kumulativně splněny tyto základní podmínky: 

 

                                                 
32 Srovnej s 34; heslo zásada koncentrační 
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1) spor majetkový, k jehož projednání a rozhodnutí by jinak byla dána 

pravomoc státního soudu  

 

2) lze uzavřít smír, strany mohou o  předmětu sporu uzavřít smír podle §99 OSŘ  

a nejde o vyloučený spor, (podle § 2 ZRŘ jsou vyloučeny spory vzniklé 

v souvislosti s výkonem rozhodnutí a spory vyvolané prováděním konkurzu a 

vyrovnání)  

 

3) rozhodčí smlouva,  mezi stranami existuje platná rozhodčí smlouva - doložka  

 

 

 

Arbitrabilita (přípustnost)33 

 

       Tímto termínem bývá označována schopnost sporu být předmětem rozhodčího 

řízení. Upozorňuji, že zde neexistuje žádná mezinárodní sjednocovací úprava. Tato 

otázka je výlučně předmětem národních právní úprav a můžou (a i skutečně jsou) v ní 

velké rozdíly. Např. podle Slovenské úpravy nelze v rozhodčím řízení rozhodovat 

spory o vzniku, změně nebo zániku vlastnického práva a jiných věcných práv 

k nemovitostem, což naopak podle české úpravy lze. Ačkoliv si strany mohou pro 

rozhodčí smlouvu zvolit právo, otázka arbitrability bývá pravidelně z této možnosti 

vyňata.34 Nearbitrabilita sporu je rovněž jedním z hlavních důvodů odmítnutí uznání a 

výkonu (viz. §36 odst. 1 a §39 písm. b, §31 písm. a) ZRŘ.   

 

Majetkový spor 

 

     V rozhodčím řízení lze proto rozhodovat majetkové spory obchodního a 

občanskoprávního charakteru, a to jak na plnění povinnosti či na určení, zda tu právní 

vztah nebo právo je či není. „Do rozhodčího řízení tak spadají i věci směnečné, 

šekové a pracovně právní ve vztahu k majetku tj. ušlá mzda, krácení mzdy, náhrada 

škody atd.“ 35 (i když existují rozdílné právní názory na věc - § 207 zákoníku práce 

                                                 
33 Viz § 2 ZRŘ 
34 Podrobněji v 27:5.3.5 
35 Citace z 18:III 
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uvádí: „Spory mezi zaměstnavateli a zaměstnanci o nároky z pracovního poměru 

projednávají a rozhodují soudy“). Názory jednotlivých „křídel“ odborníků lze 

nejvýstižněji formulovat takto:  „I když některé nároky z pracovního poměru mají 

majetkovou povahu, nelze na spory o tyto nároky aplikovat ZRŘ, neboť ustanovením 

§ 207 je sledováno, aby pracovní spory, které mnohdy slučují spor majetkové a 

nemajetkové povahy (např. žaloba o určení neplatnosti výpovědi spojená s žalobou na 

náhradu mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru) byly komplexně 

projednány jediným orgánem“. 36 Naopak lze uvést, že v odborné literatuře byl také 

vysloven opační právní názor, a to že i pracovní majetkové spory lze řešit 

v rozhodčím řízení. Tento právní názor vychází z argumentace, že  „ZRŘ při 

negativním vymezení pravomoci rozhodců tyto pracovněprávní spory nevylučuje 

z projednávání a rozhodování“. 37 

 

 Do pravomoci rozhodce spadají i spory o vznik, změnu nebo zánik vlastnického 

práva a jiných věcných práv k nemovitostem a rozhodčí nález v takové věci je 

podkladem pro provedení změny (obvykle záznamem) do katastru nemovitostí. 38 

 

     Celou tuto část je možné uzavřít s tím, že rozhodčí řízení je možné 

v majetkových sporech, a to bez ohledu na to, jak je v takových sporech vymezená 

věcná, místní a funkční příslušnost v občanském soudním řádu. Jde tedy o všechny 

spory, jejichž předmětem je majetek, nebo jejichž předmět lze vyjádřit v majetkových 

hodnotách, především v penězích, a to bez ohledu, zda jde o spor směřující 

k povinnosti plnit, činit, popřípadě zdržet se určitého jednání nebo něco strpět, či o 

spor na určení určitého práva nebo právního vztahu. Spor se tedy může týkat jak věcí, 

tak práv, majetková hodnota může být jak hmotná, tak nehmotná – např. duševní 

vlastnictví a jeho majetkové aspekty. 39 

 

 

Co je naopak z rozhodčího řízení vyloučeno? 

  

                                                 
36 Citace z 35:431 
37 Citace z 36:30 
38 Tento názor nesdílí 2:75; naproti tomu se s ním zcela shoduje např. 18:III a další autority 
39 Podrobněji 18:III 
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     Tak předně jsou to všechny statusové žaloby (tj. žaloby o osobním stavu: o 

rozvodu, o neplatnosti manželství, o určení, zda tu manželství je či není, o určení 

otcovství, o osvojení, o způsobilosti k právním úkonům, o prohlášení za mrtvého). 

Stejně tak je nepřípustné rozhodčí řízení ve věcech, o nichž může soud zahájit řízení 

ve smyslu ustanovení §81 občanského soudního řádu. Půjde zde o řízení ve věcech 

péče o nezletilé, řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu 

zdravotnické péče, řízení opatrovnické a další, tj. tzv. nesporná řízení.  Z majetkových 

sporů jsou z rozhodování rozhodců vyloučeny pouze spory vzniklé v souvislosti 

s výkonem rozhodnutí a spory vyvolané prováděním konkursu nebo vyrovnání.  

 

     Jinak, jak vyplývá z předchozího odstavce, není možné platně sjednat rozhodčí 

doložku pro spory týkající se např. zrušení společného nájmu bytu či přivolení 

k výpovědi nájmu bytu, ve věcech opatrovnických, dědických, o vyloučení 

společníka, o prohlášení usnesení valné hromady za neplatné atp. V rozhodčím řízení 

také nelze vydat platební rozkaz a kontumační výrok. Dále se rozhodčí řízení nemůže 

vztahovat ani na projednávání věcí, v nichž strany nemusí zaujímat protikladné právní 

postavení (právní tvrzení stran musí být sporná).  

 

     Diskutabilní právní oblastí je např. odpovědnost za vadný výrobek, soutěžní 

práva, tato nejednoznačnost přístupu je způsobena velkou ingerencí veřejného práva 

do uvedených právních oblastí. 40 

 

     Naopak v rozhodčím řízení lze rozhodnout v případech, kdy se účastník domáhá 

plnění, jež má majetkovou povahu nebo reflex. Majetkové vztahy jsou nejen pojmem 

hmotného práva, ale i práva procesního. Rozhodce rozhoduje nejen spory o majetkové  

plnění, nýbrž i proces o určení, zda tu majetkově právní spor je či není. Pojem 

splatnost je termín používaný jak u pohledávek, které lze peněžně splatit, tak i u 

pohledávek, které lze pouze plnit. Může jít dále o majetkový vztah v souvislosti 

s některým z předchozích právních vztahů v důsledku jeho změny nebo zániku, anebo 

s ohledem na neplatnost nebo odporovatelnost. Může se tedy např. i o spory o 

nájemné, o plnění z dohody, podle které má být vypořádáno společné jmění manželů 

či majetkový nárok z náhrady škody, bude možné v rozhodčím řízení projednat a 

                                                 
40 Velmi zajímavá polemika k tomuto tématu je v 28:VIII.3.4. 
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rozhodnout. V odborné literatuře se dokonce uvádí, že také majetkové spory z nároků 

na výživné mezi zletilými osobami (tj. nároky vyplývající ze zákona o rodině) lze 

rozhodovat v řízení před rozhodcem. 41 

 

 

Pravomoc „státního“ soudu.  

 

     Další podmínkou týkající se sporu rozhodovaného v rozhodčím řízení je, aby 

k rozhodování daného typu sporu byly povolány české soudy. Pravomoc českých 

soudů k rozhodování je upravena především v OSŘ.42 

 

 

Smír 

 

     Na právní smír je možno nahlížet jak z hlediska procesněprávního, tak 

hmotněprávního. Obecně je pak možno uzavřít smír vždy, když jsou strany oprávněny 

upravit právní vztah dispozitivními právními úkony, tedy kdy mohou disponovat 

předmětem sporu (dikcí zákona „připouští-li to povaha sporu“). 43Například strany 

nemohou uzavřít rozhodčí smlouvu týkající se pouze stanovení platnosti či neplatnosti 

kupní smlouvy. Tuto otázku je ale možné posoudit v rozhodčím řízení v rámci 

majetkového sporu, kdy podle §2 odst. 4 ZRŘ je předmět rozhodčího řízení rozšířen i 

na práva z právních vztahů přímo vznikající, otázku platnosti a na práva s těmito 

právy související.   

 

 

Rozhodčí smlouva 

 

     V procesní teorii je sporná právní povaha rozhodčí smlouvy. Lze souhlasit 

s názorem o procesní povaze této smlouvy. Pro výklad rozhodčí smlouvy jsou 

směrodatné předpisy procesního práva; v případě mezer v těchto předpisech se použijí 

                                                 
41 Například 18.III 
42 Např. § 7 OSŘ 
43 Srovnej s 27:5.3.5. 



 34 

obecná pravidla výkladu zákona. Speciální předpisy práva soukromého lze použit na 

základě analogie, pokud to není v rozporu s procesní povahou rozhodčí smlouvy.  

 

     Z hlediska osobních účinků se rozhodčí smlouva vztahuje na smluvní strany, 

popřípadě na jejich universální a singulární nástupce, pokud to strany v rozhodčí 

smlouvě nevyloučily.  

 

 

Typy rozhodčích smluv:  

 

- Smlouva o rozhodci, tato smlouva je uzavírána až v okamžiku vzniku sporu, kdy 

se strany dohodnou na jeho řešení v rozhodčím řízení, ať formou 

institucionalizovaného rozhodčího řízení nebo řízení ad hoc. V ČR je to v praxi 

nejméně běžný způsob (asi 2%), neboť je běžným jevem, že v okamžiku sporu 

přestane jedna strana úplně komunikovat a tudíž není možné se s ní na tomto řešení 

domluvit.  

 

- Rozhodčí doložka je vlastně přímo vtělena – je integrální součástí vlastní hlavní 

smlouvy. Vztahuje se na tzv. budoucí spory a v praxi se jedná o nejčastější typ 

rozhodčí smlouvy.   

 

- Všeobecné ujednání (neomezený kompromis). Jedná se o typ rozhodčí smlouvy, 

kterou  strany uzavírají na delší období. Důvodem je to, že se vztahuje na veškeré 

spory z vymezeného okruhu právních vztahů, které mezi stranami v budoucnu 

vzniknou. Zpravidla má podobu samostatného dokumentu44 i např. formou dodatku ke 

stávající smlouvě (rámcové smlouvě). I toto ujednání se pokládá za rozhodčí doložku. 

Bývá tak uzavírána pro opětující se plnění.  Velmi často se vyskytuje v tzv. 

obchodních podmínkách, všeobecných obchodních podmínkách, atd. – tudíž čtěte i 

tyto podmínky, ať Vám nic důležitého neunikne.  

 

     Bližší úpravu rozhodčího řízení si strany mohou ujednat i v samostatných 

dokumentech jako tzv. procesní smlouva nebo smlouva o průběhu rozhodčího 

                                                 
44 Podrobněji v 27:5.3.5. 
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řízení. Podobu samostatného dokumentu bude mít rozhodčí doložka/smlouva také 

v případě, že příslušná smlouva není uzavřena písemně.  

 

 

Je písemná forma rozhodčí smlouvy vůbec nutná? 

 

     Začnu obráceně, rozhodčí řízení nelze konat, aniž by byla uzavřena rozhodčí 

smlouva (doložka) a aniž by s jeho konáním žalovaný vyslovil souhlas. §3 odst. 1) 

ZRŘ zní: „Rozhodčí smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná“. Dále 

vyjmenovává, kdy je písemná forma zachována. V praxi lze pod tento požadavek 

podřadit i případy, kdy sice před začátkem  nebyla sjednána rozhodčí smlouva, ale 

z písemných projevů stran je nepochybná vůle podřídit se pravomoci takovéhoto 

rozhodčího řízení (tak, jak to ve svém Řádu využívá i RS). Rozhodně je však nutné 

trvat na aktivní činnosti stran (např. žalovaný  se pustí do věcného projednávání sporu, 

aniž by vznesl námitku nedostatku pravomoci, jmenuje rozhodce, atd.), nikoliv, že i 

pasivita (nereaguje, nevyjádří se, nepřevezme, atd.) znamená souhlas s takto 

vyvolaným rozhodčím řízením, zkrátka mlčení tady neznamená fikci souhlasu a 

uznání. 45 

 

     Přestože je český právní řád založen na neformálnosti právních úkonů, tj. kde to 

právní předpis výslovně nestanoví, není k platnosti právního úkonu vyžadována jeho 

písemná forma, je v daném případě písemná forma obligatorní. Písemná forma je 

zachována i v případě uzavření smlouvy elektronickými prostředky např. dokumenty 

opatřené „elektronickým podpisem“.  

 

     Na požadavku na písemnou formu trvají i jiné mez. dokumenty (Evropská 

úmluva z 1961 a Úmluva z roku 1958), a to již z velice dobrého důvodu, neboť podle 

čl. IV odst. 1 písm. b) Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, je potřeba 

k podání návrhu na výkon rozhodčího nálezu v jiném státě, než ve kterém byl vydán,  

mj. předložení též písemné rozhodčí smlouvy, na základě které proběhlo rozhodčí 

řízení a byl vydán předmětný rozhodčí nález.  
 

 

                                                 
45 Autor zde souhlasí s názory např. 20:69 a 22:52-54 a naopak nesouhlasí s 37:1-19 
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Právní 

předpis 

Forma 

rozhodčí 

smlouvy 

Vymezení 

písemnosti 
Další způsoby sjednání 

Nutnost 

úpravy na 

jednom 

dokumentu 

Zákon č. 

216/1994 Sb. 

Písemná forma 

rozhodčí smlouvy 

(§3) 

Telegrafická 

Dálnopisná (telexová) 

Elektronickými 

prostředky 

(elektronický podpis) 

Rozhodčí doložka součástí 

obchodních podmínek (§3 odst. 2), 

když sml. hl. byla přijata jinak než 

písemně 

Ne 

Newyorská 

úmluva 

Písemná 

doložka ve 

smlouvě hlavní 

Písemná rozhodčí 

doložka (čl. II. 

odst.2) 

Výměnné dopisy 

Telegramy 

(ne ostatními el. 

prostředky!)  

Rozhodčí doložka součástí 

smluvních podmínek (na zákl. 

výkladu) 

Ne 

Evropská 

úmluva 

Písemná 

smlouva či 

smlouva o 

rozhodci 

Jiná forma 

dovolená 

národními zákony 

Výměnné dopisy 

Telegramy 

Dálnopisná sdělení 

Jiné způsoby dovolené národními 

právními řády 
Ne 

 
46 
 

     V ČR neexistuje obligatorní rozhodčí řízení (bývalo v rámci RVHP, konkrétně 

Moskevská úmluva z 26.5.1975 u nás pod č. 115/1974 Sb.), ČR není vázána žádnou 

mez. smlouvou, kde by byla založena obligatorní pravomoc rozhodců. Spory z mez. 

investic mají jiný charakter, tam je  rozhodčí řízení jako jeden z možných způsobů 

jejich řešení upraveno buď ve dvoustranných smlouvách nebo mnohostranné Úmluvě 

o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států z roku 1965. Je-li podána 

rozhodčí žaloba (zpravidla investorem) musí se druhá strana rozhodčímu řízení 

podrobit.  

 

     Lze tedy shrnout, že existence platné rozhodčí smlouvy představuje jednu 

z kumulativních podmínek rozhodčího řízení. Za rozhodčí smlouvu je možno označit 

                                                 
46 Srovnej s 27:5.3.5. 
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dvoustranný (příp. multilaterální) právní úkon, jímž strany projevují souhlasnou vůli 

pro oblast sporů z vymezených právních vztahů derogovat moc soudní a založit 

pravomoc rozhodců.  

 

 

Důsledky uzavření rozhodčí smlouvy 

 

- derogace jurisdikce (pravomoci) státních soudů. Tato derogace však není 

absolutní.47 V případě, že by jedna ze stran podala žalobu ke státnímu soudu, ten by 

mohl v dané věci rozhodnout v případě, že by druhá strana nejpozději při svém 

prvním úkonu neuplatnila námitku týkající se existence rozhodčí smlouvy. Dále také 

v případě, že strany prohlásí, že na rozhodčí smlouvě netrvají. Poslední důvodem je 

případ, že soud věc projedná i tehdy, pokud zjistí, že věc nemůže být podle platného 

práva podrobena rozhodčí smlouvě, nebo že rozhodčí smlouva je neplatná, vůbec 

neexistuje,  nebo že její projednání v rozhodčím řízení přesahuje rámec pravomoci 

přiznané jim smlouvou, anebo že rozhodčí soud/rozhodce odmítl se věcí zabývat.  

 

 - založení pravomoci rozhodce k rozhodnutí sporu. Na základě všeobecně 

uznávané zásady „pravomoc – pravomoc“, která je v českém právním řádu vyjádřena 

v ustanovení §15 odst. 1 ZRŘ, jsou rozhodci oprávněni rozhodovat o své pravomoci 

sami, tj. posoudit zda jsou splněny podmínky k rozhodnutí v dané věci, především 

posoudit soulad rozhodčí smlouvy s dikcí zákona. Strany pak mohou vznést námitku 

nedostatku pravomoci, zakládající se na neexistenci, neplatnosti nebo zániku rozhodčí  

smlouvy nejpozději při prvním úkonu v řízení, týkajícího se věci samé. Tato 

povinnost se však nevztahuje na námitku neplatnosti rozhodčí smlouvy z důvodu, že 

ve věci nebylo možno rozhodčí smlouvu uzavřít. 48 

 

 

 

Zánik rozhodčí smlouvy nebo řízení 

 

                                                 
47 Podrobněji v 27:5.3.5. 
48 Citace z 27.5.3.5. 
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     K zániku rozhodčí smlouvy dochází především splněním jejího účelu. Rozhodčí 

smlouva může také zaniknout např. uplynutím dohodnuté smluvní doby, 

uskutečněním dohodnuté podmínky jejího zrušení, dohodou smluvních stran, dohodou 

stran o zrušení hmotně právního vztahu, který leží v základech rozhodčí smlouvy, 

pravomocným meritorním rozhodnutím řádného soudu o takovém vztahu. Oprávnění 

k projednání a rozhodnutí věci pak přejde na řádný soud. 

 

     Pokud by i přes existenci rozhodčí smlouvy nebo rozhodčí doložky podala jedna 

strana žalobu k soudu, je třeba, aby se odpůrce dovolal existence rozhodčí smlouvy 

nejpozději při svém prvním úkonu ve věci samé. (Účinky rozhodčí smlouvy pro řízení 

před soudy upravuje §106 odst. 1 o.s.ř.). Z ustanovení §106/1 OSŘ vyplývá, že soud 

přihlíží k rozhodčí smlouvě (k dohodě, že spor mezi stranami má rozhodnout 

rozhodce) až k námitce odpůrce (viz. výše). Do té doby jedná soud jako orgán, v jehož 

působnosti rozhodnutí sporu je – orgán, který je k rozhodnutí příslušný.  

 

     Na druhou stranu platí, že pokud to strany nevyloučí, jsou i jejich právní nástupci 

vázáni rozhodčí smlouvou. To v praxi znamená, že obsahuje-li např. kupní smlouva 

rozhodčí doložku a následně dojde k postoupení pohledávky na třetí osobu, také tato 

osoba bude vázána rozhodčí doložkou obsaženou v kupní smlouvě. Obdobně platí i 

přechod práv a povinností z  nájemních smluv, ergo kladívko – důkladně si 

kontrolujte veškerou smluvní dokumentaci, ať víte, do čeho jdete.  

 

 

 

Minimální obsah rozhodčí smlouvy 

 

     Rozhodčí smlouva bývá z hlediska rozsahu většinou velice krátká, a proto jsou 

na její formulaci kladeny velké nároky. Do jejího obsahu se totiž musí minimálně 

promítnout druh rozhodčího řízení a vymezení okruhu sporů.  

 

Minimálním obsahem je tedy: 

- vymezení sporů, které mají být řešeny  

- nepochybný projev vůle stran řešit tyto spory v rozhodčím řízení 
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- druh rozhodčího řízení, (stálé rozhodčí soudy nebo ad hoc). Pokud není uvedeno, 

má se za to, že se strany dohodly na řízení ad hoc 

 

Příklad nejkratší rozhodčí smlouvy: 

 „Veškeré spory z této smlouvy budou řešeny v rozhodčím řízení.“ 49 

 

 

Vztah mezi rozhodcem a stranami 

 

     Typ tohoto vztahu o výkonu rozhodcovské činnosti má povahu 

soukromoprávního vztahu se všemi právními důsledky, jež z toho vyplývají.  Se 

soukromoprávním základem výkonu funkce rozhodce souvisí i možnost takto 

jmenované osoby rezignovat na svou funkci „ze závažných důvodů“ (např. nemoc, 

pobyt v zahraničí...) nebo se souhlasem stran.50  

 

 

Rozhodce 

 

     Je vždy jen fyzická osoba, neboť i v případě stálých rozhodčích soudů rozhodují 

spor konkrétní rozhodci nebo jediný rozhodce, nikoli spolek typu hospodářská komora 

či předsednictvo organizace apod. Musí jít vždy o osobní výkon funkce určitou 

konkrétní fyzickou osobou,  která je nezastupitelná (např. tajemníkem či jiným 

pracovníkem tohoto rozhodce).  

 

 

Právní povinnosti rozhodce 

 

     Je nutno je vzhledem k závažnosti jeho funkce přesně specifikovat. Především je 

to povinnost náležitě provést rozhodčí řízení. Dále je to povinnost po skončení řízení 

vyhotovit a vlastnoručně podepsat přijatý rozhodčí nález.51 Rozhodce je dále povinen 

                                                 
49 Stejný názor zastává 27:5.3.5. 
50 Viz § 5 odst. 3 ZRŘ 
51 Viz § 25 ZRŘ 
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být objektivní. 52I když tato povinnost není přímo vynutitelná, je porušení nebo 

ohrožení požadované objektivity rozhodce důvodem k jeho vyloučení.53 Z další 

povinností je to zachovávání mlčenlivosti. 54 

 

 

Práva rozhodce 

 

     K nim patří zejména oprávnění projednat a rozhodnout daný spor mezi 

smluvními stranami rozhodčí smlouvy. Rozhodci také mají právo na finanční odměnu 

za vykonanou rozhodčí činnost, resp. honorář (podle rozhodčí smlouvy, řádu či 

sazebníku či obecně řečeno odměnu přiměřenou, posuzováno podle uznávaných 

kritérií).55 Nárok rozhodců na odměnu má ryze soukromoprávní povahu a nesmí být 

obsahem rozhodčího nálezu.  

 

     Skutečnost, že rozhodce je nadán stejnými pravomocemi vůči konkrétnímu sporu 

jako soudci, na ně jednak klade povinnosti, jednak by jim to mělo poskytnout určitou 

ochranu. Jak povinnosti, tak i otázka imunity rozhodce směrem ke stranám či její 

limity závisí na stanovisku konkrétního právního řádu (imunitu rozhodce je tady třeba 

chápat ve smyslu odpovědnosti rozhodce za své rozhodování vůči stranám sporu).56 

Rozhodce se však nestává orgánem státu a není proto nadán pravomocemi 

donucovacími viz. blíže na jiném místě této práce.  

 

 

Základními předpoklady výkonu funkce rozhodce jsou:  

-  zletilost a způsobilost k právním úkonům 57 

-  nepodjatost 

-  nezávislost a nestrannost 

-  platná nominace stranami či jinou osobou (FO nebo PO), které strany tento                     

výkon   svého práva svěřily (např. v současnosti u nás hodně diskutovaná 

rozhodčí centra).58   
                                                 
52 Viz §§ 8, 11,12 ZRŘ 
53 Viz § 12 ZRŘ 
54 Viz § 6 ZRŘ 
55 Obdobně i 33:318 
56 Srovnej s 15:293 
57 Viz § 4 ZRŘ 
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    Podle naší právní úpravy rozhodcem nemůže být soudce obecného soudu ani 

soudce Ústavního soudu ČR.59 Je samozřejmé, že rozhodcem nemůže být ani sama 

sporná strana nebo její zástupce.  

 

     Česká právní úprava, v souladu s mezinárodní praxí) neklade na rozhodce žádné 

zvláštní požadavky, stačí když je způsobilý k právním úkonům a zletilý. Vzhledem 

k tomu, že zde není stanovena věková hranice, může jít i osobu mladší 18 let, která 

nabyla zletilosti např. sňatkem. Může se jednat o českého občana i cizince60 (samotný 

fakt, že rozhodce má cizí státní příslušnost ještě neznamená, že se jedná o řízení 

mezinárodní). Jediní kdo jsou z této funkce obligatorně vyloučeni jsou aktivní soudci 

– inkompatibilita funkce rozhodce s funkcí soudce. (byť např. v Nizozemí,  

Švýcarsku, Německu to možné je, jinde je to možné u soudců v důchodu) 

 

     Původní návrh ZRŘ, kterým by se tento zákon významně lišil od do té doby 

platné právní úpravy i zahraničních úprav, tj. ingerence státní správy, pokud jde o to, 

kdo může být rozhodcem, naštěstí nebyl schválen. Předkladatel argumentoval, že stav 

právního vědomí i okolnosti související s přechodem hospodářství na tržní ekonomiku 

vyžadují, aby stát mohl alespoň do určité míry regulovat, kdo může být rozhodcem. 

Mělo se to dít tak, že by funkce rozhodce byla vázaná na zápis do seznamu rozhodců, 

který by vedlo Ministerstvo spravedlnosti. Podmínkou zápisu by byla písemná žádost 

státního občana ČR a splnění stanovených podmínek. Stát by i měl, za stanovených 

podmínek,  možnost rozhodce z tohoto seznamu vyškrtnout. Poslanecká sněmovna 

tuto svobodu volby omezující podmínku do zákona nezakotvila, což lze považovat za 

pozitivum.61  

 

     Takže u nás zůstala „celosvětová osvědčená úprava“ , že jedinou podmínkou pro 

způsobilost rozhodce je jeho způsobilost k právním úkonům, jinak záleží jen na vůli 

stran, koho určí rozhodcem.   

 

                                                                                                                                            
58 Velmi podrobně v 23:54-59 
59 Viz § 4 ZRŘ s odkazem na např. §2 odst. 4 zákona č. 335/1991 Sb. v platném znění a § 4 odst. 3 
zákona č. 182/1993 Sb. v platném znění 
60 Viz § 4 odst. 2 ZRŘ 
61 Viz důvodová zpráva k ZRŘ 
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     Funkce rozhodce je v obecném povědomí sice spojena s právnickým vzděláním, 

to však není nutnou podmínkou pro způsobilost osoby být rozhodcem, a dokonce to 

není ani ve všech případech vhodné. Mnoho lidí odmítá „tahat“ do svých sporů 

právníky. Mají pocit, že jedinými vítězi v jejich při jsou právníci na obou stranách. 

Dokonce v 19. století v jednom malém městě na americkém severozápadě místní 

podnikatelé uzavřeli před notářem smlouvu, že k řešení svých sporů nebudou přibírat 

právníky62 (zajímalo by mne zda jim ji nepřipravovali právníci). U nás je známé rčení, 

že se tak dlouhou soudili, až ten grunt prosoudili. Například pro v zahraničí oblíbený 

„mini-trial“ je typická účast zástupců vysokého managementu, nikoliv právníků.  

 

     V praxi se totiž často ukazuje, že není zapotřebí až tak osoby s právní kvalifikací, 

jako specialistu v určitém technickém či jiném oboru nebo člověka z praxe, který 

danou problematiku důvěrně zná z vlastní činnosti a dovede tak lépe a rychleji (bez 

znaleckých posudků, atd.) posoudit v čem je skutečné jádro problému. Proto by měl 

být výběr osoby rozhodce co nejméně omezen. V opačném případě se právě zmíněná 

výhoda rozhodčího řízení podstatně relativizuje (např. u taxativně daných seznamů 

rozhodců apod.).  Lze uzavřít, že výběr rozhodce by tedy měl být závislý na tom, co 

strany vyhodnotí jako zásadní problémové okruhy předmětného sporu. Volbu 

konkrétního rozhodce tak můžeme chápat jako projev určité úcty k jeho znalostem a 

schopnostem. Nicméně bez právních znalostí se rozhodce nebo minimálně 

předsedající rozhodce zcela neobejde, neboť je povinen vykonávat svoji funkci 

v souladu s právními předpisy, jak výslovně stanoví §5 odst. 1 ZRŘ, což v tuzemském 

rozhodčím řízení představuje znalost právě ZRŘ, Obč.z., Obch. z., OSŘ a dalších 

právních norem.  

 

     Řízení před rozhodcem či rozhodci jmenovanými ad hoc se užívá převážně 

v anglo-americké právní oblasti. Při tomto řízení si každá ze stran může zvolit 

rozhodce kohokoli. Tato volba rozhodce odpovídá důležitosti volby členů poroty 

v právních systémech založených na laické porotě.  

 

 

Receptum arbitri (přijetí funkce rozhodce)  

                                                 
62 Srovnej s 27:5.3.5. 
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     Musí mít vždy písemnou formu.63 V praxi je toto běžně řešeno tím, že rozhodce 

žalobu přijme (vyznačí datum) a zároveň vyzve žalovanou stranu k žalobní odpovědi. 

V této výzvě ji též sdělí, že funkci rozhodce přijímá. 64 

 

 

Seznamy rozhodců 

 

      Zařazení jakékoliv osoby na určitý indikativní seznam, ať již stálého rozhodčího 

soudu nebo tzv. arbitrážního centra, není a nemůže být plnou zárukou nezávislosti 

rozhodování. Je totiž zapotřebí vždy zvažovat mezi nezávislostí, kterou je nutné 

chápat jako materiální nezávislost rozhodce na průběhu a výsledku sporu na straně 

jedné a mezi jeho nezávislostí ve smyslu jeho interního přístupu k meritu 

projednávané věci na straně druhé. Zatímco v prvním z uvedených případů, na které 

pamatuje ustanovení ZRŘ (§§ 8,11,12), hraje jistě do značné míry i vztah takové 

osoby ke stálému rozhodčímu soudu nebo „arbitrážnímu“ centru a v případě, porušení 

uvedené zásady se vystavuje riziku, že bude vyřazen z listiny rozhodců nebo 

doporučovaného seznamu rozhodců, ve druhém z uvedených případů, jde výlučně o 

otázku vlastního posouzení nominovaným rozhodcem a jeho vztah k projednávání a 

rozhodování sporu z tohoto hlediska může mít vliv maximálně na vytváření jeho 

vlastní pověsti jako rozhodce, tedy toho, zdali bude jako rozhodce stranami 

v budoucnu jmenován či nikoliv. 65 

 

     Jednou z citlivých otázek je vztah rozhodce ke straně, která jej jmenovala. 

V praxi se lze u laiků setkat i s názorem, že vztah ke straně jmenující je nikoli 

vztahem neutrálním, ale naopak rozhodce je chápán jako advokát této strany.66 Pokud 

by to tak bylo,  byl by rozhodce okamžitě vyloučen z projednávání věci, neboť by 

byla porušena podmínka jeho nestrannosti a nezávislosti a pokud by již došlo k vydání 

rozhodčího nálezu, též k jeho zrušení.    

 

 
                                                 
63 Viz § 5 odst. 1 ZRŘ 
64 Srovnej s 18:III-V 
65 Podrobněji v 23:54-59 
66 Srovnej s 15:293 
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A jak je to jinde? 

 

Slovensko. Slovenská úprava, která jde nad rámec české vyžaduje ještě u rozhodce 

existenci požadovaných zkušeností  a bezúhonnost (nesmí být odsouzený za 

úmyslný trestní čin). Otázka splnění podmínky požadovaných zkušeností je však 

přijímána s určitými rozpaky. 

 

Washingtonská úmluva hovoří v souvislosti se seznamy rozhodců (čl. 14) i o 

požadavcích na jejich vysokou morální kvalitu a odbornost především v právu.  

 

Newyorská úmluva se otázkou rozhodce zabývá jen nepřímo a to z pohledu uznání 

a výkonu rozhodčího nálezu, resp. právě odepřením uznání a výkonu nálezu z důvodů 

spočívajících ve složení senátu (čl. V odst. 1 písm. d). Pokud jde o vlastní požadavky 

na osobu rozhodce, tuto otázku neřeší.  

 

Evropská úmluva se v této souvislosti zabývá jedinou otázkou, a to konstatováním, 

že rozhodce může být i cizí státní příslušník (čl. III).  

 

 

Institucionální soudy 

 

     Stálé rozhodčí soudy mají stálý název, stálé sídlo, svou vlastní organizaci tj. 

předsednictvo a sekretariát, svůj vlastní řád rozhodčích řízení. U institucionálního 

rozhodčího soudu existuje většinou seznam rozhodců, z něhož si strany svého 

rozhodce vybírají a dále sazebník poplatků za rozhodčí řízení.  

 

 

Stálý rozhodčí soud 

 

     Ve smyslu našeho práva je instituce (PO), jež vydává rozhodčí nálezy, tedy 

rozhoduje o právech a povinnostech osob (pomocí ustavených rozhodců), na základě 

zmocnění, jež mu tyto osoby udělily. Rozhodčí soud67 vydává rozhodčí nálezy 

                                                 
67 Viz § 13 ZRŘ 
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vlastním jménem, nezabývá se tedy jenom zprostředkovatelskou činností nebo 

službami pro rozhodující rozhodce. Charakteristickým znakem stálého rozhodčího 

soudu není listina rozhodců (není povinná) a má jen indikativní charakter, strany si 

mohou zvolit rozhodce mimo tuto listinu. Na druhé straně pouze těmto institucím 

dává zákon právo vydávat tyto dokumenty a event. vázat výběr stran na seznam u nich 

vedený. Obligatorním znakem je naopak jejich zřízení pouze na základě zákona. 

Pokud vydají své statuty a řády, pak je, obligatorně, musí zveřejnit v Obchodním 

věstníku (nestačí jiné zveřejnění např. www stránky, jiný tisk, apod.), neboť musejí 

být dostupné všem stejnou měrou jako právní předpisy. Pokud je tento Řád zveřejněn 

zákonem vyžadovaným způsobem, stává se dle §13/3 ZRŘ automaticky zněním 

rozhodčí smlouvy, která má vyšší právní sílu než dispozitivní ustanovení zákona. 

Stává se zněním rozhodčí smlouvy ve znění řádu platného k datu jejího uzavření, 

proto i jeho změny a doba, kdy byly provedeny, musejí být zjistitelné, neboť hrají 

v řízení důležitou roli.  

 

 

Rozhodčí centra 

 

     ZRŘ výslovně hovoří o stálých rozhodčích soudech o žádných jiných rozhodčích 

soudech či jiných institucích se nezmiňuje a ani nikoho jiného k rozhodování sporů 

nezmocňuje. Nikdo jiný není k rozhodování sporů zmocněn, nemůže tedy nikdo jiný 

jakýkoliv spor dle našeho práva rozhodovat. Vyplývá to především z čl. 36 LZPS, 

která chrání jednak monopol státu na rozhodování o právech a povinnostech občanů a 

na druhé straně zaručuje těmto občanům a ostatním osobám právo na to, že nikdo 

mimo povolané instituce, tedy soudy a osoby stanovené zákonem, nebude o jejich 

právech a povinnostech rozhodovat.68 

 

     Vzhledem k tomu, že většina těchto rozhodčích center (či obdobně označovaných 

„specializovaných“ PO na rozhodování sporů) je registrována jako občanská sdružení, 

je zde na místě upozornit na §5 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, kde se 

výslovně zakazuje sdružením: „ukládat povinnosti občanům, kteří nejsou jejich 

členy“.  Tedy žádné rozhodčí řízení.  

                                                 
68 K této problematice podrobněji v 23:54-59, dále v 29:4-11 
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 Mechanismus výběru rozhodců pro řízení ad hoc69 může být sjednán i 

odvoláním na některý soukromou osobou vytvořený vzorový postup, musí to ale být 

sjednáno výslovně a určitě. 70 

 

 

Subjekty rozhodčího řízení 

 

     Subjekty civilního řízení jsou činitelé, kteří jsou nositelé práv a povinností, jimiž 

vstupují do civilně procesních vztahů a vykonávají vliv na průběh řízení 

v občanskoprávních věcech, jsou to tedy účastníci a rozhodce. Co se týká účastenství 

státního zástupce, uvádí se, že tento nemůže ani do zahájeného rozhodčího řízení 

vstoupit (setkal jsem se s názorem, že ve velmi omezené míře si tuto situaci lze 

představit).  

 

     Jiné postavení mají osoby zúčastněné na řízení. Ty se sice řízení aktivně 

zúčastnili, ale nebylo rozhodováno o jejich právech a oprávněných zájmech, jsou to 

např. zapisovatelka, svědci, znalci. Tyto osoby se mohou stát i účastníky řízení, a to 

např. tehdy když je rozhodováno o jejich nároku na svědečné nebo znalečné, ale 

samozřejmě, že jen v tomto rozsahu.  

 

 

Společenství účastníků (subjektivní kumulace) 

 

     Společenství na straně žalobce se nazývá aktivní společenství, pokud vystupuje 

více účastníků na straně žalované, jedná se o pasivní společenství.  

 

     Institut společenství má pro rozhodovací proces význam jednak z hlediska 

hospodárnosti řízení, jednak aby nedocházelo k vydání více rozhodnutí, která by si 

případně odporovala.  

 

 

                                                 
69 Viz §§ 7 a 9 ZRŘ 
70 Srovnej s 20:69-70 
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Samostatné společenství 

 

     Tady je každý společník vůči odpůrci samostatný. Jak takové společenství 

vzniká? Například žalobu podá více osob; - v žalobě je označeno více žalovaných; - 

do řízení přistoupí další žalobce nebo žalovaný.  

 

     V samostatném společenství každý účastník jedná vždy jen sám za sebe a jeho 

úkony nemají na práva a povinnosti ostatních účastníků žádný vliv71 (práva a 

povinnosti každého účastníka je nutné posuzovat a o nich rozhodovat nezávisle od 

práv a povinností ostatních společníků. Společná je jen procesní stránka, což 

znamená, že žaloba se týká všech společníků a rozhodce pokud nenařídil vyloučení 

věci, jedná o nich společně a rozhoduje jediným rozhodčím nálezem (ale může 

rozhodnout i částečným nálezem jen ohledně některého ze společníků).  

 

 

Nerozlučné společenství  

 

     Účinek rozhodčího nálezu se vztahuje na všechny společníky. Proto je nutné 

ohledně všech společníků vydat společný rozsudek.72 Při tomto společenství se řízení 

musí od začátku až do konce vztahovat na všechny společníky. Odporují-li si 

přednesy nebo procesní úkony jednotlivých společníků, posoudí je rozhodce při 

rozhodování o věci.73 Ke změně návrhu, k jeho zpětvzetí a k uzavření smíru je však 

třeba souhlasu všech účastníků.  

 

 

Vedlejší účastníci (vedlejší intervence) 

 

     Jako vedlejší účastník se může rozhodčího řízení vedle navrhovatele nebo 

odpůrce zúčastnit ten, kdo má právní zájem na jeho výsledku.74 Účelem vedlejšího 

účastenství je pomoci ve sporu hlavnímu účastníkovi a proto mu zákon dává stejná 

                                                 
71 Srovnej s § 90 OSŘ 
72 Viz § 90 odst. 2 OSŘ 
73 Srovnej s § 91 odst. 2 OSŘ 
74 Viz § 93 OSŘ 
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práva a povinnosti jako hlavnímu účastníkovi (typicky pojišťovna v žalobách o 

náhradu škody a z toho následně vyplývající pojistné plnění).  

 

Obecně: vedlejší účastenství je možné v případě :  

- sporné řízení;  

- jde o osobu odlišnou od účastníků;  

- má právní zájem na sporu, resp. vítězství toho účastníka, ke kterému 

přistoupil, proto nemůže přistoupit k oběma účastníkům;  

- může být pro celé nebo jen část řízení (např. meritorní rozsudek);  

- musí mít způsobilost být účastníkem řízení;  

- vedle hlavního účastníka může být více vedlejších účastníků.  

 

     Vedlejší účastník do řízení buď vstupuje z vlastní iniciativy, nebo na výzvu 

účastníka – opovědí rozepře (litis denuntiatio). Přistoupí-li k jednomu nerozlučnému 

společníkovi, platí, že tím přistoupil i k ostatním.  

 

Postavení vedlejšího účastníka: 

- rozhodčí nález o věci samé se sice odráží v právní sféře vedlejšího účastníka, 

avšak nepřímo (§93 odst. 3 OSŘ, ve sporu je jen třetí osobou, která nemůže činit 

žádné dispoziční úkony) 

- rozhodčí nález zavazuje i vedlejšího účastníka, protože přímo upravuje právní 

poměr i ohledně něho. V tom případě má podobné postavení jako má nerozlučný 

společník.  

 

Hlavní intervence 

 

     Třetí osoba odlišná od účastníků uplatní svůj samostatný nárok na věc či právo75. 

(Žalobce s žalovaným vedou spor o vlastnické právo a třetí osoba podá proti oběma 

stranám žalobu, neboť uplatňuje nárok na vlastnictví ona, takže původní soupeři se 

stanou společníky rozepře nyní na straně žalované). OSŘ ho blížeji neupravuje. 

Postup je možný dvojí, buď se konají dvě „samostatná“ řízení, kdy se hlavní 

                                                 
75 Viz § 91a OSŘ 
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intervence řeší jako předběžná otázka již zahájeného řízení, které se po tuto dobu 

přeruší nebo se obě řízení sloučí a probíhá řízení jediné.  

 

Procesní legitimace 

     Je oprávnění být účastníkem řízení.  

 

Věcná legitimace 

     Se rozumí hmotněprávní vztah účastníka řízení k projednávané věci. Věcnou 

legitimaci má tedy ten, jenž je subjektem práva nebo povinnosti, jež je předmětem 

řízení (má přímý vztah k projednávané věci). Nedostatek věcné legitimace znamená, 

že ten, kdo o sobě tvrdí, že je nositelem hmotného práva, tímto nositelem není. Stejně 

tak, pokud žalobce o někom tvrdí, že je nositelem hmotněprávní povinnosti a tento 

není pasivně legitimován, nositelem této povinnosti není.  

 

 

Aktivní věcná legitimace 

     Je dána pro žalobce. Pokud by jí žalobce neměl, rozhodce by takovou žalobu 

musel zamítnout.  

 

Pasivní věcná legitimace 

     Je vyhrazena pro žalovaného. V případě, že by žaloba byla podána proti někomu 

kdo nemá pasivní věcnou legitimaci (není nositelem hmotněprávní povinnosti), byla 

by opět žaloba zamítnuta.  

 

Přistoupení účastníka 

 

     Rozhodce může na návrh účastníka (žalobce) připustit, aby do řízení vstoupil 

další účastník.76 Jestliže by tento účastník měl vystupovat na straně navrhovatele 

(žalobce), je potřeba souhlasu tohoto přistupujícího účastníka narozdíl od případu, kdy 

má nový účastník vystupovat na straně žalovaného. Stanovisko žalovaného k návrhu 

žalobce na přistoupení dalšího účastníka nemá právní význam, a to bez ohledu na to 

má-li další účastník vystupovat na straně žalobce nebo žalovaného.  

                                                 
76 Viz § 92 OSŘ 



 50 

 

 
Výměna účastníka 

 

     Je vlastně zvláštní případ přistoupení účastníka, kdy sice jeden účastník 

přistupuje, ale zároveň toto místo opouští předchozí účastník.  

 

     Přistoupením nebo výměnou účastníka se řeší stejný problém, tedy nedostatek 

věcné legitimace (aktivní nebo pasivní). Umožněním přistoupení dalšího účastníka 

(výměnou) se děje rovněž v souladu se zásadou hospodárnosti.  

 

 

Procesní nástupnictví (sukcese) 

 

     Je to zcela rozdílný pojem od předchozích, tj. přistoupení (výměny) účastníka, 

neboť k němu dochází v případě, že po zahájení řízení dojde například v důsledku 

smrti (FO) nebo zániku PO k přechodu práva nebo povinností na jinou osobu77 (tzv. 

univerzální sukcese, původní účastník ztratil schopnost být účastníkem). O 

singulární sukcesi (v tomto případě dosavadní účastník neztratil způsobilost být 

účastníkem) hovoříme tehdy, jestliže práva nebo povinnosti (o které v řízení jde) jsou 

převedena na třetí osobu (např. zákonná cesta, smluvní postoupení pohledávky, 

převzetí dluhu, prodej spoluvlastnického podílu, apod.) a tím pádem tato osoba 

vstoupila do všech práv a povinností spojených s předmětem této sukcese, tedy do 

procesního práva.  

 

     V obou případech (jakmile to zjistí, je mu to oznámeno) rozhodce dále jedná 

s právním nástupcem jako s účastníkem řízení, aniž by o tom vydal zvláštní 

rozhodnutí.  

 

 

 

 

 
                                                 
77 Viz § 107a OSŘ 
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PRŮBĚH ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ 

 

 

     Důležité je stanovení postupu, kterým má rozhodce vést řízení. Zákon dává 

přednost dohodě stran,78 pokud tomu tak není, postupuje rozhodce způsobem, který 

považuje za vhodný. Vede řízení tak, aby bez zbytečných formalit a při poskytnutí 

stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl zjištěn skutkový stav věci 

potřebný pro rozhodnutí sporu.   

 

Při rozhodování se rozhodce řídí hmotným právem pro spor rozhodným. Může 

však rozhodnout spor podle zásad spravedlnosti – equity (ex aeguo et bono). Ale jen 

pokud ho k tomu strany výslovně pověřily. V tomto případě není rozhodce vázán 

žádným právním předpisem, ale rozhoduje podle vlastního uvážení, vlastně podle toho 

co považuje v projednávaném sporu za spravedlivé. Rozhodování podle zásad 

spravedlnosti je nutno odlišit od rozhodování dle lex mercatoria (obchodní zvyklosti, 

právo světového obchodu), které české právo samo o sobě nepřipouští (§1 odst. 2 

Obch.z. hovoří o posloupnosti užití právních předpisů a obchodní zvyklosti jsou až za 

užitím Obch.z. a Obč.z.).  

     Lex mercatoria nebo též transnacionální právo mezinárodních obchodních 

transakcí, popř. světové právo mezinárodního obchodu, je teoretickou koncepcí 

založenou na myšlence existence samostatného systému norem, či dokonce "třetího" 

právního řádu, který je odlišný od systémů vnitrostátního i mezinárodního práva a 

upravuje právní vztahy vznikající v rámci mezinárodního obchodu. Shoda panuje v 

hledání kořenů u středověkého Lex mercatoria, zvláštního autonomního práva 

obchodníků, které se rozvíjelo na obyčejovém základě od přelomu 11. a 12. století 

zejm. ve středomořských přístavních městech a dalších centrech obchodu v Evropě. V 

současné době však nejde o jednolitou koncepci ani u jejích stoupenců. Podle jedné z 

mnoha definic Lex mercatoria. je systémem obecných principů a obyčejových norem, 

spontánně aplikovaných či vypracovaných v rámci mezinárodního obchodu, bez 

odvolání na jednotlivé systémy národních právních norem. V takto čisté podobě často 

vyvolává odmítavou kritiku. V praxi se ovšem připouštějí určité formy, jako obchodní 

obyčeje a zejm. též standardizované formy obchodních doložek, které přijala 
                                                 
78 Viz § 19 ZRŘ 
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Mezinárodní obchodní komora pod názvem INCOTERMS. Je též možné použití Lex 

mercatoria. při rozhodování v rámci mezinárodní obchodní arbitráže, a to při výslovné 

volbě stran (na základě jejich autonomie vůle).79 

      Možnost rozhodovat jako amiable compositeur (pocházející z francouzského 

práva) nebo podle zásad spravedlnosti (nach Billigkeit, en equite, ex aequo et bono, 

dle zásad equity, apod.) sice v právní teorii představují dvě různé koncepce, avšak 

v praxi se vzájemně střetávají, ovlivňují  a prolínají tak, že je lze při konkrétním 

rozhodování stěží rozlišit. Rozdíl mezi těmito formami je těžce postižitelný. 80 

 

 

Amiable compositeur 

 

     Z pohledu francouzského práva je považován za institut, kdy rozhodci mají 

rozhodovat dle práva, dle právních zásad, nicméně jsou oprávněni měnit účinky 

aplikace konkrétních právních norem (promlčení, náhrada škody ...). Spravedlnost, 

ekvita jsou pouze jedním z rozměrů tohoto rozhodování. Tuto koncepci lze 

charakterizovat jako proces hledající právo a spravedlnost za účelem nalezení 

nejspravedlivějšího řešení.  

 

 

 

 

Ekvita 

 

     Z pohledu švýcarského práva je rozhodování mimo právo, rozhodováním 

pohybujícím se v oblasti morální. V některých případech se hovoří o subjektivním 

pocitu spravedlnosti rozhodce. Jde o zvažování spravedlnosti rozhodnutí, vytváření 

určitých měřítek hodnot pro daný případ, kdy následně rozhodce působí nejen jako 

sudí, ale do jisté míry i jako zákonodárce. 81 

 

                                                 
79 Citace z 34, heslo lex mercatoria 
80 Velmi podrobně v 28: VI.3.4. 
81 Srovnej s 28: VI.3.4. 
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 Nicméně i v těchto případech existují jisté hranice. V prvé řadě jsou to hranice 

dané vůlí stran vyjádřenou v samotné smlouvě. Dle řady názorů je rozhodce v tomto 

typu rozhodování vázán především smluvními ustanoveními. Objevují se úvahy 

týkající se možnosti neaplikovat určitá smluvní ustanovení tam, kde by tato 

ustanovení šla proti účelu tohoto typu rozhodování. Diskutovaná je otázka možnosti 

změn či adaptace smlouvy. Obvykle se literatura a rozhodovací praxe  nekloní 

k moderačnímu právu směrem k obsahu smlouvy.  

 

 V našich vnitrostátních podmínkách platí v případě rozhodování podle zásad 

spravedlnosti:  

- rozhodce má volnost v rozhodování pokud jde o meritum sporu 

- rozhodce má značnou volnost v oblasti procesní 

- stejně jako v ostatních případech je rozhodčí nález konečný  

 

     V souvislosti se shora uvedenou zajímavou možností rozhodování rozhodce,  je 

pro ty, kteří se v takovém případě obávají jisté právní nejistoty,  nutné podotknout, že 

nesprávné rozhodnutí z důvodu neznalosti právních předpisů rozhodcem není 

důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu.  

 

 
Žaloba 

 

     Rozumí se písemná, telegrafická nebo ústně do protokolu projevená vále 

navrhovatele, směřující k tomu, aby rozhodce projednal a rozhodl určitý uplatněný 

nárok. Žaloba má dvě základní funkce 

 

- je jednak aktem práva veřejného, jímž se uplatňuje právo vůči státu u jeho 

příslušných orgánů na soudní ochranu výkonem soudnictví, v daném případě je soud a 

soudnictví nahrazeno rozhodčím řízením 

 

- je to procesní úkon, jímž se toto právo na soudní ochranu promítá do oblasti práva 

procesního a uskutečňuje ochranu konkrétního nároku hmotněprávního. 82 

 
                                                 
82 Srovnej s 1:77 
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     Mezi hmotně právní účinky patří stavění běhu preklusivních a promlčecích 

lhůt.83 Procesněprávním účinkem je vznik překážky věci zahájené (litispendence). 

Zahájení rozhodčího řízení tak má stejné účinky jako zahájení řízení před státními 

soudy. 84 

 

     Upozorňuji, že se musí jednat o kvalifikované podání žaloby, tj. je za podání 

žaloby uznáno a umožňuje další řízení. Musí být tudíž splněny alespoň základní 

náležitosti (kdo podává ...), ostatní lze restituovat.  

 

Náležitosti žaloby 

-  Označení rozhodce, kterému je určena 

-  Označení účastníků řízení, popř. jejich zástupců 

-  Označení věci, které se návrh týká a její hodnoty 

- Vylíčení rozhodných skutečností (o čem a na jakém základě se má 

rozhodovat, zdůvodnění nároku uvedeného v petitu, ale není třeba se 

odvolávat na konkrétní právní normu) 

-  Označení důkazů, které by měly být provedeny 

-  Žalobní petit, tedy čeho se žalobce domáhá (formulace žalobcova nárok a 

konkrétní rozhodnutí, které od rozhodce žádá). Rozhodce je petitem vázán do 

té míry, že nemůže přiznat jiná práva nebo uložit jiné povinnosti, než jsou 

navrhovány, tj. rozhodce nemůže překročit žalobní petit.  

-  Datum sepsání žaloby 

-  Podpis žalobce, popř. jeho zástupce či zmocněnce  

 

 

Druhy žalob 

- statusové žaloby (v rozhodčím řízení nelze, patří do kategorie nesporných řízení) 

- žaloby na plnění 

- žaloby určovací 

 

Žaloby na plnění  

 

                                                 
83 Viz §§ 14 a 16 ZRŘ 
84 Srovnej s 7:294 
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     směřují k autoritativnímu určení splnění povinnosti vyplývající ze zákona, 

z právního vztahu nebo porušení práva. Povinnost zde může spočívat: 

- ve vydání určité věci (žaloba vindikační), dodání nebo zaplacení určité částky 

(dare) 

- ve výkonu určité práce nebo úkonu, učinění určitého projevu vůle uznání 

něčeho (facere) 

- ve zdržení se určitého chování žalovaného (žaloba negatorní – omittere) 

- ve strpění určitého chování (pati) 

 

     Žalobce se žalobou na plnění domáhá, aby rozhodce deklaroval existenci 

nároku a příkaz nárok splnit.  Rozhodčím nálezem se tedy obnovuje žalobcovo 

porušené právo, které spočívá buď v zaplacení peněžité částky, nebo jde o jinou 

povinnost. U žalob na plnění je žalobcův naléhavý právní zájem nikoli procesní 

podmínkou, nýbrž podmínkou jeho věcné opodstatněnosti. Žaloba na plnění je i 

žaloba o uložení prohlášení vůle.  

 

 

Žaloby určovací  

 

     směřují k autoritativnímu určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, za 

podmínky, je-li na tom naléhavý právní zájem. Nedostatek naléhavého právního 

zájmu není důvodem k zastavení řízení, ale k zamítnutí žaloby. Žádané určení se 

přitom nemůže týkat existence nebo neexistence pouhé právní skutečnosti, nýbrž jen 

práva nebo právního vztahu. Určovací žaloby mají tedy jednak preventivní význam, 

protože směřují k tomu, aby se porušení práva v budoucnu předešlo, ale hlavní 

praktický význam je v tom, že odstraňují nejistotu práva nebo právních vztahů mezi 

účastníky.85  

 

     Určovací žalobou se může vytvořit pevný právní základ pro právní vztahy 

účastníků sporu a předejde se tak případným dalším žalobám na plnění nebo jestliže 

žaloba na plnění neřeší a ani nemůže řešit celý obsah a dosah sporného právního 

vztahu nebo práva. Tyto žaloby můžeme dále členit zda jde o určení právního vztahu 

                                                 
85 Podrobněji např. v 1:80-82 
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nebo určení práva a dále zda jde o určení existence (pozitivní, nárok kladný) nebo 

neexistence (negativní, nárok záporný). Klasickým příkladem určovací žaloby je 

žaloba na určení vlastnického práva nebo žaloba na určení neplatnosti smlouvy.  

 

 

Druhy petitu 

 
     je to návrh, jehož obsahem je znění rozhodčího výroku, který žalobce požaduje.  

 

Prostý petit – žalobce požaduje,  aby se rozhodlo o jednom konkrétním nároku.  

Objektivní kumulace (§112 odst. 2 OSŘ) – žalobní petit obsahuje několik návrhů, 

kterými se žalobce domáhá, aby bylo rozhodnuto o více nárocích a to jen jedním 

rozhodčím nálezem. To je možné pokud jsou splněny tyto podmínky:  

- je to v zájmu hospodárnosti řízení (z hlediska úspory času a nákladů) 

- věci mají související skutkový základ nebo týkají týchž účastníků 

- ke všem nárokům je dána příslušnost (věcná a místní) stejného rozhodce.  

 

Eventuální petit  

 

     je takový petit, v němž žalobce žádá, aby žalovanému byla uložena určitá 

povinnost nebo aby bylo vyhověno jinému požadavku žalobce (primární petit), a 

teprve, když primární petit bude zamítnut, aby bylo rozhodnuto o dalším požadavku 

žalobce (eventuální petit). Např. žalobce žádá o vydání věci a pro případ, že by to 

nebylo možné (věc je zničena, atd.) žádá o náhradní peněžité plnění (interesse). 86 

 

     Neexistuje zde tedy možnost volby plnění, neboť rozhodce se eventuálním 

petitem zabývá až, když zjistí nemožnost plnění nároku v primárním petitu. Pokud 

vyhoví primárnímu petitu, tak eventuální petit nezamítá, resp. vůbec se jím nezabývá. 

V opačném případě však primární petit zamítne a zabývá se eventuálním petitem.  

 

     O primárním petitu tedy musí rozhodce rozhodnout vždy, o eventuálním jen 

tehdy, jestliže je nemožné vyhovět primárnímu petitu.  

                                                 
86 Velmi podrobně v 1:82-83 
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Alternativní petit 

 

      obsahuje požadavek, aby žalovaný např. vydal určitou věc anebo podle své 

volby zaplatil její cenu. Tady má žalovaný narozdíl od eventuálního petitu volbu 

způsobu plnění, s tím, že volba není vázána na žádnou podmínku.  

 

 

Alternativní zmocnění (alternativní facultas)  

 

     petit obsahuje výslovné žalobcovo prohlášení, že je ochoten přijmout místo 

požadovaného plnění jiné. Rozhodce pak sice vysloví povinnost žalovaného 

k požadovanému plnění, ale žalovaný se jí může zprostit jiným plněním.  

 

 

Změna žaloby 

 

     Představuje průlom do dispozičního práva žalobce, neboť ke změně žaloby je 

nutný souhlas rozhodce87 (ten opět vychází ze zásady hospodárnosti). Za změnu 

žaloby je považována taková změna, která se vztahuje k původnímu petitu:  

 

- rozšíření žaloby, žalobce požaduje na základě stejného skutkového základu 

více, než původně 

- jiné plnění, žalobce opět na základě stejného skutkového stavu požaduje jiné 

plnění 

- změna druhu žaloby, stejný skutkový stav, ale žalobce požaduje místo žaloby 

na plnění, žalobu na určení a naopak 

- stejné plnění, ale jiný skutkový stav, žalobce sice požaduje stejné plnění, ale na 

základě jiného skutkového stavu 

- jiné plnění a jiný skutkový stav, žalobce požaduje na základě jiného 

skutkového stavu jiné plnění, popř. navrhuje vydání určovacího rozhodnutí nebo 

naopak. 
                                                 
87 Viz § 95 OSŘ 
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     Ve všech případech rozhodce zkoumá vliv změny žaloby na průběh řízení 

(hospodárnost), přičemž dává i možnost žalovanému, aby se ke změně žaloby 

vyjádřil. ZRŘ výslovně neřeší zda je připuštění takového změny nutné schvalovat ve 

formě  procesního usnesení (větší procesní jistota) či stačí, když rozhodce k takové 

změně v dalším průběhu řízení fakticky přihlédne – musí být zcela jednoznačné o 

jakém znění žalobního návrhu se řízení vlastně vede (hledisko hospodárnosti řízení).  

 

 

Zpětvzetí žaloby 

 

- ještě před zahájením jednání. Rozhodce vždy řízení zastaví.  

- po zahájení jednání. Podle eventuálního zdůvodnění žalobcem (ke kterému však 

žalobce není povinen) a vyjádření žalovaného a jím uváděných důvodů (musí jít o 

vážné důvody), rozhodce buď řízení zastaví nebo v něm pokračuje.88   

Zpětvzetí lze ještě co do rozsahu vymezit jako: - zcela nebo – zčásti.  

 

 

Uznání nároku 

 

     Žalovaný může svým dispozičním úkonem (ústně, písemně), uznat nárok nebo 

základ nároku žalobce,  a to opět buď zcela nebo zčásti. Uznání nemůže být na nic 

vázáno a ničím podmíněno. Pokud žalovaný uzná nárok žalobce zcela, rozhodce 

rozhodne podle tohoto uznání (není jiná alternativa) 

 

     U společenství žalovaných se rozlišuje: pokud jde o samostatné společenství, 

tak toto uznání samozřejmě zavazuje jen toho žalovaného, který ho učinil. V případě 

nerozlučného společenství se toto uznání vztahuje na všechny společníky, z toho 

důvodu je nutný souhlas všech nerozlučných společníků.  

 

     Zvláštním případem je uznání mlčky, kdy přes řádně doručenou výzvu rozhodce 

k vyjádření žalovaného k podané žalobě a  poučení, že jeho případná nečinnost 

                                                 
88 Srovnej s § 96 OSŘ 
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nebrání v rozhodci, aby v této věci rozhodl, a že v takovém případě bude rozhodce 

předpokládat, že skutečnosti uvedené v žalobě nejsou mezi účastníky sporné, zůstal 

žalovaný zcela pasivní.89  Je to vlastně obdoba „rozsudku pro uznání“ – tj. fikce 

uznání nároku. I v takovém případě, však rozhodce musí před vydáním rozhodčího 

nálezu zkoumat, zda je žalobce svůj nárok dostatečně doložil relevantními důkazy. 

Pokud tomu tak není, není ani možné jen podle tohoto „uznání“ žalovaného 

rozhodnout. 90 

 

 

Obrana žalovaného a jeho námitky 

 

1) prokázání nedostatku procesních podmínek – vždy vede k zastavení řízení 

2) popření podstaty a oprávněnosti tvrzeného žalobcova nároku a to  

 

- negací tvrzených skutečností, žalovaný zde popírá (zcela nebo zčásti) 

skutečnosti tvrzené žalobcem 

- doznáním tvrzených skutečností, s tím, že tvrzené skutečnosti vůbec 

neodůvodňují vznik žalobcova nároku 

- doplněním skutečností, které žalobce neuvedl a které vylučují nebo vedou 

k nevymahatelnosti nebo zániku žalobcova nároku  

 

 

 

 

 

Kompenzační námitky  

 

     představují vlastně vzájemný návrh žalovaného, který uplatňuje svoji pohledávku 

proti žalobci. 91 

 

Zde rozlišujeme dva možné stavy:  

                                                 
89 Srovnej s § 114b OSŘ 
90 Velmi zajímavý právní názor je v 37:1-19 
91 Viz § 98 OSŘ 
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- nárok žalovaného nepřevyšuje pohledávku žalobce, v takovém případě se jedná jen 

o obranu žalovaného proti žalobě.  

- žalovaný požaduje, aby mu bylo přisouzeno více (jeho pohledávka převyšuje 

pohledávku žalobce). V takovém případě hovoříme o vzájemné žalobě - 

protižalobě 

 

Kompenzační námitky může žalovaný podat kdykoliv po zahájení řízení.   

 

Pohledávky musí být schopné započtení: 

- vzájemnost (musí jít o závazky mezi týmiž subjekty, ale i na základě postoupení, 

ručitelství, ... 

- stejný druh plnění  

- způsobilost k započtení (připouští-li to zákona a dohoda účastníků) 

 

Kompenzační námitka in eventum. 

     i tady přichází do úvahy.  O této námitce žalovaného rozhodne rozhodce až po 

vyčerpání všech způsobů, jimiž se žalovaný chrání proti žalobcovu nároku, pokud se 

ukáží neúspěšnými.  

 

 

Smír 

 

     je možné uzavřít o celém předmětu řízení, o jeho části nebo jen o jeho základu.92 

Smír může svým obsahem i překročit rámec předmětu řízení, musí se však týkat 

právního vztahu, který byl předmětem řízení, a musí být z něho patrno, jak byly 

uspořádány nároky, jež byly předmětem řízení. 93 94 

 

     V případě smíru může rozhodčí řízení skončit buď vydáním usnesení a to 

v případě, že strany jenom informují rozhodce, že ohledně sporu došlo mezi nimi 

k uzavření smíru, anebo mohou požádat rozhodce, aby byl jejich smír včleněn do 

rozhodčího nálezu. V takovém případě, má smír stejné účinky jako pravomocný 

                                                 
92 Viz s § 99 OSŘ 
93 Srovnej s 1: 88-89 
94 Viz § 24 ZRŘ 
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rozhodčí nález, tedy je vykonatelný (je exekučním titulem),  jeho obsah je pro strany 

závazný a tvoří překážku věci pravomocně rozsouzené.  

 

Z těchto důvodů musí dohoda o smíru splňovat určité náležitosti: 

-  obsah dohody musí být jasný a srozumitelný 

-  smír může být uzavřen v těch případech, kde to neodporuje povaze věci, což je 

v rozhodčím řízení vždy splněno, protože jinak ani nelze rozhodčí řízení konat 

- její obsah nesmí být v rozporu s právními předpisy (tj. dohoda neodpovídá 

obecným požadavkům kladeným na právní úkony; nemá podstatné náležitosti, 

které hmotné právo k uzavření této dohody vyžaduje.  

 

 

Předběžné opatření 

 

     Podle ZRŘ §22 může před i během rozhodčího řízení na návrh kterékoliv strany 

o nařízení předběžného opatření rozhodnout výlučně soud. Rozhodce tady ani nemůže 

takovéto opatření navrhovat a ani o něm sám rozhodovat.  

 

     Podle vzorového zákona UNCITRAL (o mez. obchodní arbitráži, čl. 17) 

rozhodce (po zahájení řízení) může na žádost účastníka nařídit předběžné opatření, 

které považuje za nevyhnutelné s ohledem na předmět sporu. Dále může rozhodce od 

účastníka žádat, aby poskytl přiměřené zajištění v souvislosti s předběžným 

opatřením. Toto oprávnění rozhodců k nařízení předběžného opatření (které mj. 

převzalo i Slovensko) je celosvětově jednou ze široce diskutovaných otázek u které 

nebylo dosaženo konsenzu a jednotlivé země se k tomu staví odchylně. 95 

 

 

Procesní podmínky 

 

     Společným rysem procesních podmínek je nutnost jejich existence v době vydání 

meritorního rozhodnutí, jinak rozhodce nemůže vydat meritorní rozhodnutí, tj. vydat 

rozhodčí nález nebo schválit smír.  

                                                 
95  Podrobněji např. v 27:170-172 
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Odstranitelný nedostatek  

 

     Rozhodce učiní vhodná opatření a tak umožní dodatečné splnění dotyčné 

podmínky. Pokud ovšem odstranitelný nedostatek nebude odstraněn bude to mít stejný 

dopad jako neodstranitelný nedostatek, tj. rozhodce řízení zastaví.   

 

 

 

Pravomoc rozhodce 

 

     První procesní podmínka o které rozhodce rozhoduje je právě rozhodnutí o své 

pravomoci (není-li tato pravomoc dána,  rozhodne o tom usnesením). Pokud o své 

pravomoci rozhone kladně, bude takové rozhodnutí součástí odůvodnění rozhodčího 

nálezu (nebude tedy předmětem samostatného rozhodnutí). 96 

 

     Námitku nedostatku pravomoci, zakládající se na neexistenci, neplatnosti nebo 

zániku rozhodčí smlouvy, nejde-li o neplatnost z důvodu, že ve věci nebylo možno 

rozhodčí smlouvu uzavřít, může strana vznést nejpozději při prvním úkonu v řízení 

týkajícím se věci samé.97  

 

 

Promlčení, prekluse  

 

     Uplatní-li strany svůj nárok před rozhodcem v promlčení nebo preklusivní lhůtě 

a rozhodne-li rozhodce, že není dána jeho pravomoc, nebo došlo-li ke zrušení 

rozhodčího nálezu a podá-li strana znovu u soudu nebo u jiného orgánu žalobu nebo 

návrh na pokračování v řízení do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí o 

nedostatku pravomoci nebo o zrušení rozhodčího nálezu, zůstávají účinky podané 

žaloby zachovány.98  

                                                 
96 Viz § 15 ZRŘ 
97 Srovnej s § 33 ZRŘ 
98 Viz § 16 ZRŘ 
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Splnění poplatkové povinnosti 

 

     Platí zde obdobné podmínky jako u soudního řízení, bez jejího uhrazení v plné 

výši, rozhodce žalobu nebo protižalobu neprojedná. V ZRŘ není obsaženo žádné 

ustanovení o odměně rozhodce. Ze zákona však lze dovodit, že rozhodčí řízení se 

uskutečňuje na smluvním základě a jedná se tedy o smluvní uspořádání vztahů mezi 

stranami sporu a rozhodcem. 99 

 

 

Způsobilost být účastníkem řízení 

 

     Je totožná se způsobilostí mít procesní práva a povinnosti a je vymezena 

občanským zákoníkem (§7 a §18) a §20 OSŘ. Nedostatek procesní způsobilosti je 

nedostatkem podmínek řízení. Na rozdíl od způsobilosti být účastníkem řízení, 

nedostatek procesní způsobilosti lze odstranit.  

 

 
Zastoupení 

 

     Zmocněncem účastníka může být jen fyzická osoba. V téže věci může mít 

účastník současně jen jednoho zvoleného zástupce. Nedostatek plné moci není sám o 

sobě důvodem k zastavení řízení.  Každá osoba zastupující účastníka musí mít sama 

způsobilost k zastupování, tj. být způsobilá k právním úkonům. Pokud toto není 

splněno rozhodce vyzve účastníka, aby se podílel na řízení osobně, nebo si zvolil 

jiného zmocněnce a zároveň ho poučí, že nevyhoví-li této výzvě, bude v řízení 

pokračovat bez jeho účasti. V rozhodčím řízení, ani když je dvoustupňové, není 

povinné zastoupení stran advokátem (i když je ho možné vždy doporučit).  

  

 

Dokazování 

 
                                                 
99 Srovnej s 33:318 
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     provádí rozhodce, přičemž se na něm mají aktivně zúčastnit i ostatní účastníci.  

 

Důkazní prostředky a jejich druhy:  

 
- osobní (výslech svědka, znalce, odborníka, účastníka) 

- věcné (listinné důkazy, ohledání věci nebo místa) 

- obviňující  

- ospravedlňující, pro civilní řízení jsou upotřebitelné jen zprostředkovaně 

- původní – je získán z bezprostředního pramene (originál listiny, výpověď svědka 

o události kterou osobně viděl) 

- odvozené – svědek jen reprodukuje to, co slyšel nebo že takovou listinu viděl, atd. 

Tady je vždy větší nebezpečí zkreslení skutečnosti.  

- přímé, přímo potvrzuje nebo vyvrací dokazovanou skutečnost 

- nepřímé, dokazuje jinou skutečnost, ale takovou, ze které lze usuzovat, zda nastala 

či nenastala skutečnost, o jejíž dokazování se jedná, tedy objasňuje dokazovanou 

skutečnost pomocí jiné skutečnosti, která k dokazované skutečnosti má jen 

nepřímý vztah.  

 

 
 

Navrhování důkazních prostředků 

 

     Toto úzce souvisí s problematikou důkazní povinnosti a důkazního břemene. 

Zákon ukládá důkazní povinnost obecně účastníkům, tj. účastníci jsou povinni uvést 

všechny důkazy, jimiž lze prokázat pravdivost jejich tvrzení a přispět k tomu, aby 

rozhodce mohl vydat rozhodnutí. 100 

 

     „Účastník, který neoznačil důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, nese 

nepříznivé následky v podobě takového rozhodnutí, které bude vycházet ze 

skutkového stavu zjištěného na základě ostatních provedených důkazů. Stejné 

následky stíhají i toho účastníka, který sice navrhl důkazy o pravdivosti svých tvrzení, 

avšak hodnocení provedených důkazů rozhodcem vyznělo v závěru, že dokazování 

nepotvrdilo pravdivost skutkových tvrzení tohoto účastníka“. 101 

                                                 
100 Viz § 19 ZRŘ 
101 Citace z 1:95 
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Opatřování důkazních prostředků 

 

     Podle §120 odst. 1 OSŘ, o tom, které procesní důkazní prostředky budou 

použity, rozhoduje rozhodce (zásada volného hodnocení důkazů), přičemž za důkaz 

můžou sloužit všechny důkazní prostředky, jimiž lze zjistit skutečný stav věci.  

 

 

Svědek 

 

     Je FO rozdílná od rozhodce i účastníků, která má před rozhodcem vypovídat o 

tom, co svými smysly o určité skutečnosti vnímala, tedy co viděla, slyšela, atd. 

Svědek je nezaměnitelný (nelze ho nahradit jinou osobou).  

 

 

Svědecká výpověď 

 

     Pokud taková potřeba vyjde v řízení najevo, rozhodce v písemném předvolání 

pozve svědka k jednání, označí věc, místo, čas a předmět řízení, uvede se, že v řízení 

bude předvolaná osoba vystupovat jako svědek a které písemnosti a důkazní 

prostředky má přinést s sebou. Pro výpovědi účastníků platí stejné zásady jako pro 

předvolání svědků.102  

 

 

Znalec či odborník  

 

     Předvolává se v případě, že rozhodce zjistí, že na posouzení skutečností je 

potřeba odborných znalostí.  

 

     Výpověď znalce je reprodukcí odborných znalostí potřebných k posouzení 

skutečností rozhodcem. Narozdíl od svědka znalec vypovídá o tom, co poznal 

v určitém řízení o určitých skutečnostech na základě svých odborných znalostí či 
                                                 
102 Srovnej s § 20 ZRŘ 
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odborných zkušeností. Znalec, odborník je zaměnitelný, protože totéž může sdělit 

každý, kdo má potřebné odborné znalosti a odborné zkušenosti. Takto je možno 

nechat znalecký posudek přezkoumat jiným znalcem – tzv. revizní posudek nebo 

znaleckým ústavem tzv. superposudek. 103 

 

     Znalec nesmí podat znalecký posudek, jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, 

k rozhodci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti, a 

proto mají účastníci právo se k osobě znalce vyjádřit.  

 

     Rozhodce musí znalci přesně zadat úkol a zadat skutečnosti, o nichž se má znalec 

vyjádřit, je to možné učinit i formou otázek.  

 

     I při použití znaleckého posudku (který mohou samozřejmě předložit i strany 

sporu) se uplatní zásada volného hodnocení důkazů. Rozhodce tady vychází 

především z hodnověrnosti znalce, zjišťuje zda znalecký posudek vychází ze 

zjištěných skutečností a zda vyčerpává zadané téma. Nikdy však nemůže znalecký 

posudek označit za nesprávný a nahradit ho vlastním hodnocením. 104 

 

 

Listiny 

 

     Představují nejtradičnější důkazní prostředek. Jsou to vlastně zprávy, které jsou 

podány písemně, a které jsou zachyceny na movitém podkladě, na němž bývají 

obvykle takové zprávy podávány, a které jsou vystavitelem podepsány (tj. nelze 

například použít závěť, rozhodčí doložku  napsanou byť i vlastní rukou do prachu na 

stole, na zeď domu, písku, či vyčůranou do sněhu i když je na nich uvedeno, kdo 

zprávu podává).  

 

Z hlediska důkazní síly rozlišujeme:  

Veřejná listina o jejíž pravosti není pochybností, podává svědectví o tom, že 

nařízení a prohlášení vydal orgán, který listinu vystavil, a nejsou-li v tom směru 

závažné pochybnosti, že to, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno, je pravdivé (např. 

                                                 
103 Srovnej s § 127 OSŘ 
104 Srovnej s 1:104 



 67 

LV, notářský, exekutorský zápis, atd.). Důkazní břemeno nese strana, která chce 

prokázat opak. 105 

 

Neveřejná listina,  tady vždy rozhodce zkoumá jak pravost, tak správnost obsahu. 

Důkazní břemeno nese ta strana, která jí předložila, druhé straně stačí jen popřít její 

pravost nebo pravdivost. 106 

 

V případě, že je třeba provést důkaz listinou, uloží rozhodce tomu, kdo tuto listinu 

má ve svém držení, aby ji předložil.  

 

 

Ohledání 

 

     věci, místa je důkazní prostředek, jímž rozhodce získává přímý poznatek o 

důležité skutečnosti osobním vnímáním určitého předmětu nebo místa  Zde platí 

obdobně co u důkazu listinou.  

 

 

Důkazní prostředky 

 

     Důkazním prostředkem je každá skutečnost, která je způsobilá zjistit skutkový 

stav.107 Rozhodce tak může kromě „tradičních“ důkazních prostředků jako jsou 

výslechy svědků, účastníků, znalecké posudky, zprávy, vyjádření orgánů, listiny i 

k použití „jiných“ důkazních prostředků např. fotografiím, video a audio záznamu, e-

mailu, SMS zpráv, kresbám, statistikám, atd. 108 

 

 

Navrácení v předešlý stav 

 

                                                 
105 Viz § 134 OSŘ 
106 Srovnej §§ 120, 121,123132,133 OSŘ 
107 Viz § 125 OSŘ 
108 Srovnej se Zvláštním dodatkem Řádu rozhodčích řízení on-line pro RS při HK ČR a AK ČR 
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     Jestliže některá strana až do vyhlášení rozhodčího nálezu anebo, nebyl-li 

vyhlášen, až do jeho vyhotovení se nemohla z vážných důvodů zúčastnit řízení zcela 

nebo zčásti nebo nevykonala bez své viny některý úkon potřebný k uplatnění svého 

práva, učiní rozhodce k návrhu této strany přiměřená opatření, aby mohla to, co 

zameškala, vykonat dodatečně. 109 

 

 

Ukončení rozhodčího řízení 

 

V případě, že rozhodce rozhoduje o věci samé, vydá rozhodčí nález. 110 

V ostatních případech končí rozhodčí řízení usnesením 111(zpětvzetí žaloby, 

oznámení o uzavření smíru, atd.). Další příkladem je pokud v průběhu řízení došlo 

k prohlášení konkursu, pak se toto rozhodčí řízení ze zákona přerušuje (§14 odst. 1 

písm. d  ZKV).  

 

 

 

 

 

Usnesení  

 

     nenabývá právní moci a není vykonatelné. I když usnesení není rozhodnutím 

v právním slova smyslu, zákon stanoví  určité jeho náležitosti. Usnesení musí být 

podepsáno, odůvodněno a doručeno jako rozhodčí nález.   

 

 

Rozhodčí nález  

 

                                                 
109 Viz § 21 ZRŘ 
110 Viz § 23 ZRŘ 
111 Viz § 23 ZRŘ 
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     má povahu rozsudku v soudním řízení a rozhodci jím rozhodují o předmětu 

sporu, který jim byl předložen. Stejně jako u rozsudku můžeme rozlišovat rozhodčí 

nález konečný, mezitímní, částečný a doplňující. 112 

 

     Rozhodčí nález musí být usnesen většinou rozhodců (pokud nerozhoduje 

„samorozhodce“ ), vyhotoven písemně a alespoň většinou rozhodců podepsán. 

Rozhodčí výrok musí být určitý. Rozhodčí nález musí obsahovat odůvodnění, ledaže 

se strany dohodly, že odůvodnění není třeba.113 I v takovém případě se domnívám, že  

odůvodnění nelze zcela pominout, neboť pokud rozhodce rozhodne o své pravomoci 

k projednání sporu kladně (§15 odst. 1 ZRŘ) bude takovéto rozhodnutí součástí 

odůvodnění rozhodčího nálezu ve věci samé; nebude předmětem samostatného 

rozhodnutí.  

 

     Rozhodčí nález nemusí být vyhlášen, ale písemné (netýká se on-line řízení)114 

vyhotovení musí být doručeno stranám.115 Rozhodčí nález, (který nelze přezkoumat, 

nebo u něhož marně uplynula lhůta k podání žádosti o přezkum), nabývá dnem 

doručení pravomocného soudního rozhodnutí a je také soudně (exekučně) 

vykonatelný. 116 

  

     V případě, že rozhodčí nález jako projev vůle rozhodce nesplňuje ani minimální 

zákonné požadavky, má povahu nicotného aktu a je ze zákona neúčinný. Tato 

okolnost může být eventuálním předmětem určovací žaloby podané u řádného soudu. 

Mnoho jiných závažných nedostatků rozhodčích nálezů ovšem nemá za následek 

neúčinnost těchto nálezů a neovlivňuje jejich platnost. Nápravu lze dosáhnout pouze 

žalobou na zrušení rozhodčího nálezu. 117 

 

 

Přezkoumání rozhodčího nálezu 

 

                                                 
112 Srovnej s § 152 OSŘ 
113 Viz § 25 ZRŘ 
114 Srovnej se Zvláštním dodatkem Řádu rozhodčích řízení on-line pro RS při HK ČR a AK ČR 
 
115 Viz § 28 ZRŘ 
116 Viz § 28 ZRŘ 
117 Srovnej §§ 31-35 ZRŘ  
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     Strany se mohou dohodnout, že (v souladu se Vzorovým zákonem) rozhodčí 

nález může být přezkoumán jiným rozhodcem/rozhodci.118 Pak je takové přezkoumání 

rozhodčího nálezu součástí rozhodčího řízení a platí i oněm zásady ZRŘ.  

 

 

Zrušení rozhodčího nálezu soudem 

 

     Důvody pro zrušení rozhodčího nálezu jsou v souladu s mezinárodními 

smlouvami a se Vzorovým zákonem.  

 

Soud tedy zruší na návrh kterékoliv strany rozhodčí nález119, jestliže: 

- byl vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu 

- rozhodčí smlouva je z jiných důvodů neplatná nebo byla zrušena anebo se na 

dohodnutou věc nevztahuje 

- ve věci se zúčastnil rozhodce, který nebyl ani podle rozhodčí smlouvy, ani jinak 

povolán k rozhodování nebo neměl způsobilost být rozhodcem,  

- rozhodčí nález nebyl usnesen většinou rozhodců, 

- straně nebyla poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat, 

- rozhodčí nález odsuzuje stranu k plnění, které nebylo oprávněným žádáno, nebo 

k plnění podle tuzemského práva nemožnému či nedovolenému, 

- zjistí se, že jsou dány důvody, pro které lze v občanském soudním řízení žádat o 

obnovu řízení  

 

     Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do tří měsíců od 

doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, 

nestanoví-li ZRŘ jinak. V této souvislosti je potřeba upozornit, že podání návrhu na 

zrušení rozhodčího řízení nemá odkladný účinek na vykonatelnost rozhodčího nálezu. 

Je zde však možná určitá obrana a to buď: 

 

- na žádost povinného může soud vykonatelnost odložit, jestliže by neprodleným 

výkonem rozhodčího nálezu hrozila závažná újma120 

                                                 
118 Viz § 27 ZRŘ 
119 Viz §§ 31-35 ZRŘ 
120 Viz § 35 ZRŘ 
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- podáním návrhu na předběžné opatření121 

 

      Ve dvou případech však zákon přímo soudu ukládá zamítnutí návrhu na zrušení 

rozhodčího nálezu122 a to: 

 

- ve věci se zúčastnil rozhodce, který nebyl ani podle rozhodčí smlouvy, ani jinak 

povolán k rozhodování nebo neměl způsobilost být rozhodcem 

- rozhodčí smlouva je z jiných důvodů neplatná nebo byla zrušena anebo se na 

dohodnutou věc nevztahuje, a strana, která se zrušení domáhá, neuplatnila, ač 

mohla takový důvod v rozhodčím řízení nejpozději, než začala jednat ve věci 

samé. Toto ustanovení je ve shodě s č. V. Evropské úmluvy o mezinárodní 

obchodní arbitráži.  

 

     Zákon rovněž předně stanoví další postup po zrušení rozhodčího nálezu. 

Rozlišují se dva případy.  

- v případě, že rozhodčí nález byl zrušen proto, že byl vydán ve věci, o níž nelze            

uzavřít platnou rozhodčí smlouvu nebo byla zrušena nebo se na dohodnutou věc          

nevztahuje, soud sám věc projedná a rozhodne.123  

- v ostatních případech je i po zrušení rozhodčího nálezu soudem, dána pravomoc 

rozhodců, avšak rozhodci zúčastnění na rozhodčím nálezu, který byl zrušen, jsou 

z nového projednání a rozhodování ve věci vyloučeni. 124 

 

     Nedohodnou-li se strany jinak, budou noví rozhodci jmenováni způsobem 

původně určeným v rozhodčí smlouvě nebo podpůrně podle ZRŘ.  

     O návrhu na zrušení rozhodčího nálezu rozhoduje soud  jako ve věci samé 

rozsudkem, jímž může návrh buď zamítnout, anebo vyhovět a napadený rozhodčí 

nález zrušit. Řízení u soudu se samozřejmě řídí OSŘ a má charakter sporného řízení, 

koná přes samosoudcem. Napadený rozhodčí nález nenabývá právní moci do té doby, 

dokud o žalobě není pravomocně rozhodnuto.  

 

 
                                                 
121 Srovnej s § 74 a násl. OSŘ 
122 Viz § 33 ZRŘ 
123 Viz § 34 odst. 1 ZRŘ 
124 Viz § 34 odst. 2 ZRŘ 
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Uznání a výkon rozhodčího nálezu 

      

     Uznáním se rozumí, že cizímu rozhodčímu nálezu se bez zvláštního rozhodnutí 

přiznávají stejné právní účinky jako tuzemskému.125 Exequatur – zvláštní výrok o 

uznání. V ČR soud uzná cizí rozsudek tak, že k němu přihlédne.  

     Výkonem se rozumí přinucení povinné osoby státním orgánem splnit povinnosti 

stanovené rozhodčím nálezem, jestliže je nesplnila dobrovolně. Ve všech 

civilizovaných zemích provádí výkon rozhodčího nálezu státní soud.  

     Při výkonu rozhodčích nálezů je nutno vyjít z  dělení rozhodčích nálezů na 

tuzemské a na cizí rozhodčí nálezy.  

     Výkon tuzemských rozhodčích nálezů. Rozhodčí nález, který nabyl právní 

moci a stal se tak vykonatelným, představuje exekuční titul. Neprobíhá žádné zvláštní 

řízení, jež by rozhodčí nález uznávalo za rozhodnutí, které může být soudně 

vykonáno. Při samotném výkonu rozhodčího nálezu se postupuje podle části šesté 

OSŘ, či dle zákona č. 120/2001 Sb. v platném znění, o soudních exekutorech a 

exekutorské činnosti (exekuční řád).  

     Může se však stát, že je požádáno o výkon rozhodčího nálezu dříve než druhá 

strana podala návrh na jeho zrušení (přičemž zamýšlela tento návrh podat). Tento 

problém řeší ZRŘ v ustanovení § 35. V ustanovení odst. 1 písm. a)-c), jsou vymezeny 

důvody, pro které strana během výkonu rozhodčího nálezu může podat návrh na 

zastavení výkonu rozhodnutí. Pokud je takový návrh povinným podán, soud řízení o 

výkonu rozhodnutí přeruší. Povinnému uloží, aby ve lhůtě 30 dnů podal návrh na 

zrušení rozhodčího nálezu. Neučiní-li tak, soud pokračuje v řízení o výkonu 

rozhodčího nálezu.  

     Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů. Na uznání a výkon rozhodčích 

nálezů, které byly vydány mimo území ČR se vztahuje:  

- Newyorská úmluva  

- smlouvy o právní pomoci 

                                                 
125 Viz §§ 36 – 40 ZRŘ 
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- ustanovení ZRŘ.  

     Uznání a výkon dle Newyorské úmluvy. Nejprve je nutno upozornit na 

výhradu, kterou učinila Česká republika k čl. I. Výhrada se týká aplikace Úmluvy 

pouze na rozhodčí nálezy, které byly vydány na území jiného smluvního státu, nikoliv 

na všechny rozhodčí nálezy. Jak vyplývá z předchozího textu, Newyorská úmluva 

upravuje i některé otázky týkající se samotného rozhodčího řízení, nicméně její 

mezinárodněprávní přínos se týká uznání a výkonu rozhodčího řízení. Především 

sjednocuje důvody, pro které je možno uznání a výkon odmítnout. Tyto důvody dělí 

na ty, ke kterým může orgán provádějící uznání a výkon přihlédnout jen na návrh 

jedné ze stran a ty, které musí zkoumat ex offo. 126 

     Úmluva též stanoví, že pro uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu nemohou 

být stanoveny podstatně tíživější podmínky nebo vyšší soudní poplatky, než jsou 

stanoveny pro uznání a výkon rozhodčích nálezů národních.  

     Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů dle ZRŘ. Úprava ZRŘ týkající se 

uznání a výkonu rozhodčích nálezů se použije především na ty rozhodčí nálezy, jež 

byly vydány na území nesmluvního státu Newyorské úmluvy. Základní podmínkou 

uznávání takových rozhodčích nálezů je vzájemnost tedy, aby stát, kde byl rozhodčí 

nález vydán uznával rozhodčí nálezy vydávané na území ČR. Vzájemnost je většinou 

deklarována dvoustrannými smlouvami o právní pomoci. Dle ustanovení § 38 ZRŘ 

však postačí, jestliže stát prohlašuje všeobecně cizí rozhodčí nálezy za vykonatelné za 

podmínky vzájemnosti.  

     Uznání cizího rozhodčího nálezu se dle českého práva nevyhlašuje zvláštním 

rozhodnutím, ale cizí rozhodčí nález se uznává tím, že se k němu přihlédne. Nicméně 

rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí cizího rozhodčího nálezu je třeba vždy 

odůvodnit. Zpravidla se tak v daném rozhodnutí objeví, že výkon se provádí na 

základě cizího rozhodčího nálezu, který byl uznán.  

     ZRŘ umožňuje odepření uznání nebo výkon cizího rozhodčího nálezu. V 

ustanovení § 39 stanoví taxativní důvody, pro které lze uznání a výkon rozhodčího 

nálezu odmítnout.  

                                                 
126 Podrobněji např. 15:290 - 291 
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     V mezinárodním měřítku je již dávno vyřešen problém vykonatelnosti 

rozhodčího nálezu v zahraničí (přes 140 smluvních států). Byť je potřeba zmínit, že 

alespoň v rámci EU je velká snaha o „pátý“ volný pohyb a to soudních rozsudků. 

Hovoříme zde o Společném evropském justičním prostoru ve věcech civilních. Za 

tento prostor „vděčíme“ Amsterodamské smlouvě, jako základu pro komunitarizaci 

mez. práva soukromého. Převedení problematiky spolupráce v oblasti civilní justice 

do prvého pilíře vznikl právní základ pro to, aby nadále mohly být tyto otázky 

upraveny nástroji komunitárními a současně, aby byla dána pravomoc Evropského 

soudního dvora k interpretaci jednotlivých ustanovení.   

 

     K tomuto stavu směřují Nařízení EU 44/2001 (které vlastně přebírá text 

Bruselské úmluvy- „Brusel I“, o uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí – ale je 

zde potřeba vystavit osvědčení o vykonatelnosti – prohlášení za vykonatelné /v ČR 

toto vydávají OS a exekutoři a lze se proti němu do 30 dnů odvolat) a dále Nařízení 

EU 805/2004 o evropském exekučním titulu (pro nesporné nároky: schválený smír, 

dlužník nárok nezpochybnil, pro uznání), opět je nutné vydat osvědčení. Dále se jedná 

o Nařízení 1348/2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností o věcech 

občanských a obchodních (stát má určit příslušný orgán, použití formuláře). Nařízení 

1206/2001 o spolupráci soudů při dokazování (formulář). Evropský platební rozkaz 

v elektronické podobě.127  

 

     Shrnuto: rozhodčí nálezy vydané v cizím státě budou v tuzemsku uznány a 

vykonány jako tuzemské rozhodčí nálezy, je-li zaručena vzájemnost. Vzájemnost se 

považuje za zaručenou také v případě, že cizí stát prohlašuje všeobecně cizí rozhodčí 

nálezy za vykonatelné za podmínky vzájemnosti. Žádný stát logicky nepřipustí 

situaci, kdy on by uznával a vykonával nálezy vydané v jiném státě a rozhodčí nálezy 

vydané v České republice by v tomto státě nebyly uznávány a vykonávány.  

 

 

     Jediné případy, kdy bude výkon cizího rozhodčího nálezu odepřen, je jestliže: 

 

                                                 
127 Podrobněji např. v 16:202-204 
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- rozhodčí nález není podle práva státu, v němž byl vydán, pravomocný nebo 

vykonatelný 

- rozhodčí nález je stižen vadou uvedenou v §31 ZRŘ, tedy: 

- byl vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu, rozhodčí smlouva 

je z jiných důvodů neplatná nebo byla zrušena anebo se na dohodnutou věc 

nevztahuje 

- ve věci se zúčastnil rozhodce, který nebyl ani podle rozhodčí smlouvy, ani jinak 

povolán k rozhodování nebo neměl způsobilost být rozhodcem 

- rozhodčí nález nebyl usnesen většinou rozhodců 

- straně nebyla poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat 

- rozhodčí nález odsuzuje stranu k plnění, které nebylo oprávněným žádáno, nebo 

k plnění podle tuzemského práva nemožnému či nedovolenému 

- se zjistí, že jsou dány důvody, pro které lze v občanském soudním řízení žádat o 

obnovu řízení (§228 odst. 1 písm. a) a b) OSŘ). Touto úpravou bylo vyhověno 

důvodnému požadavku praxe (dříve tento důvod nebyl).  

- rozhodčí nález odporuje veřejnému pořádku 

 

 

Veřejným pořádkem  

 

     se rozumí zjevný rozpor s českým ústavním pořádkem, zásadami společenského 

a státního zřízení, na nichž je třeba trvat, základními zásadami na nichž spočívá 

odvětví českého soukromého práva. 128 

 

Úschova nálezu 

 

     Tuto problematiku snad definitivně vyřešilo rozhodnutí NS ČR 20 Cdo 1540/98, 

kde bylo konstatováno, že úschova nálezu ve smyslu §29/2 ZRŘ u okresního soudu 

není úschovou ve smyslu ust. §185a a násl. OSŘ. Úschova rozhodčího nálezu není 

úschovou, o které by se provádělo řízení podle §185a a násl. OSŘ, ale o uložení 

spisového materiálu ve spisovně okresního soudu.  

                                                 
128 Srovnej s 1:109 - 111 
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   V problematice těchto úschov též rozhodoval MěS v Praze, 24 Co 290/98, kde 

uvedl, že za tuto úschovu nelze vyměřit soudní poplatek (podle položky 25 sazebníku 

soudních poplatků).  

 

 
Působnost soudů v rozhodčím řízení 

 

Rozdělení časové a funkční 

Před a po zahájení řízení, ale před jednáním ve věci samé (funkce pomocná) 

- rozhodování o jmenování rozhodce nebo předsedajícího rozhodce129 

- rozhodování o vyloučení rozhodce, který je podjatý130 

- rozhodování předsedy příslušného soudu o tom, zda má být rozhodce z vážných 

důvodů zproštěn mlčenlivosti131 

- rozhodování o předběžných opatřeních 132 

 

Jmenování rozhodce 

     v takovém případě soud rozhoduje v nesporném řízení, aniž by musel nařídit 

ústní jednání.  

 

 

V průběhu řízení až do vydání rozhodčího nálezu (funkce pomocná) 

- provádění procesních úkonů na dožádání rozhodce, které nemůže vykonat sám.133 

Věcně a místně příslušný je okresní soud, kde má být úkon proveden. V zájmu 

jednotnosti právní úpravy i procesní ekonomiky je pro provedení úkonů v cizině 

stanovena věcná a místní příslušnost okresního soudu, v jehož obvodu je místo, 

kde se rozhodčí řízení koná. 134 

- rozhodování předsedy příslušného soudu o tom, zda má být rozhodce z vážných 

důvodů zproštěn mlčenlivosti135 

- rozhodování o předběžných opatřeních136 

                                                 
129 Viz § 9 ZRŘ 
130 Viz § 12 odst. 2 ZRŘ 
131 Viz § 6 odst. 2 ZRŘ 
132 Viz § 22 ZRŘ 
133 Viz § 20 odst. 2 ZRŘ 
134 Viz §§ 41 – 43 ZRŘ 
135 Viz § 6 odst. 2 ZRŘ 
136 Viz § 22 ZRŘ 
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Po vydání rozhodčího nálezu (funkce pomocná a funkce kontrolní) 

- uschování rozhodčího nálezu a dalších listin prokazujících průběh rozhodčího 

řízení, po jeho skončení, resp. do 30 dnů od právní moci rozhodčího nálezu137 

- rozhodování ve věcech výkonu rozhodčího nálezu (exekuce)138 

 

Funkce kontrolní: 

 

- rozhodování o zrušení rozhodčího nálezu139 

- rozhodování o odepření výkonu rozhodčího nálezu  

 

Příslušnost soudu 

 

     k rozhodování podle ZRŘ je místně příslušný soud, v jehož obvodu se koná 

nebo konalo rozhodčí řízení, je-li toto místo v tuzemsku. Jinak je místně příslušný 

soud, který by byl místně příslušný, kdyby nebylo rozhodčí smlouvy. Mimo to 

k řízení podle §9 a §12 odst. 2 ZRŘ je dána místní příslušnost soudu podle sídla nebo 

bydliště navrhovatele anebo odpůrce, jestliže nelze v tuzemsku zjistit místní 

příslušnost soud.  

 

Věcně příslušný je vždy soud okresní (v Praze obvodní).  

 

 

 

Nevýhody rozhodčího řízení 

 

 

Neexistence donucovací pravomoci 

                                                 
137 Viz § 29 odst. 2 ZRŘ 
138 Srovnej část pátá a šestá OSŘ 
139 Viz § 31 a násl. ZRŘ 
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     Rozhodci nejsou státními orgány, nedisponují donucovací pravomocí. To má za 

následek možnost stran činit obstrukce v řízení (např. vyhýbání se řízení atd.), při 

jejich řešení se pak musí rozhodce, příp. druhá strana, obracet na státní soudy. 140 

 

 

Zvýšené požadavky na strany 

     Ačkoliv je rozhodčí řízení méně formální než soudní, pokud se mají tyto výhody 

v řízení projevit, je třeba, aby strany měly i určité informace o tomto typu řízení 

(např., jaký vliv má místo rozhodčího řízení na jeho průběh – lex fori apod.).141 

V opačném případě by se totiž  rozhodčí řízení mohlo ubírat zcela jiným směrem, než 

strany zamýšlely. Tato nevýhoda se projevuje především v rozhodčím řízení typu ad 

hoc. 

 

 

Rozdílné národní úpravy 

 

     I když rozhodčí řízení je předmětem úpravy téměř všech právních řádů, úpravu 

nelze (až na uznání a výkon rozhodčího nálezu) označit za jednotnou, ale existují v ní 

odlišné nuance, které mohou působit problémy, např. rozdílné vymezení arbitrability 

ve státě průběhu rozhodčího řízení a ve státě uznání a výkonu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚR 

 

    

                                                 
140 Viz § 20 ZRŘ 
141 Podrobněji např. v 2:30-48 
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     S ohledem na jurisdikční teorii rozhodčího řízení, která je v právní praxi i teorii 

moderní arbitralistiky převažující a podle které je rozhodčí řízení řízením sporným a 

rozhodci vykonávají rozhodovací pravomoc s tím, že řeší spor cestou nalézání práva 

na základě pravomoci delegované na ně státem, a nikoliv dohodou stran, je ostatně 

zřejmé, že rozhodčí řízení je specifickou součástí českého (a nejen českého) justičního 

systému, kombinující vzácně prvky soukromoprávní (smlouva) a veřejnoprávní 

(zmocnění na základě zákona) delegace k vydání exekučního titulu postaveného 

naroveň vykonatelnému soudnímu rozhodnutí.142 

 

     Nevím co výstižnějšího na závěr tohoto pojednání uvést než slova bývalého 

prezidenta Nejvyššího soudu USA Warrena Burgera, která zasahují do jádra problémů 

sužujících obchodní soudnictví:   

 

„Závazkem právní profese je sloužit jako léčitel lidských konfliktů. Měli bychom 

poskytovat mechanismus, který je schopen produkovat přijatelný výsledek v co možná 

nejkratším čase, s co možná nejnižšími možnými náklady a s minimem stresu pro 

účastníky“.  
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142 Stejný názor zastává např. 37:19 



 80 

Literatura: 

1) Karel Schelle a Ilona Schelleová, Rozhodčí řízení, historie, současnost a 

perspektivy, EUROLEX Bohemia, s.r.o., 2002   

2) Naděžda Rozehnalová, Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním 

obchodním styku, ASPI Publishing, s.r.o., 2002   

3) Tucker A., Arbitráž a alternativní řešení sporů, EMP, 1, 1998  - 

z Rozehnalové 

4) Králík M., Právo ve sportu, Praha, 2001 

5) Tucker A, c.d. 1, Prezentační stránky AAA 

6) Zdeněk Kučera, Mezinárodní právo soukromé, Brno 1994 

7) Naděžda Rozehnalová, Týč V., Novotná M., Evropské mezinárodní právo 

soukromé, Brno 2000 

8) Naděžda Rozehnalová, Týč V., Evropský justiční prostor, Brno, 2002 

9) Naděžda Rozehnalová, Právo mezinárodního obchodu, Brno, 2001 

10) Šturma P., Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, Praha 2001 

11)  Květoslav Růžička, Rozhodování sporů z mezinárodních investic, ObP, 11, 

1997 

12)  Harmsen A.R., Mezinárodní obchodní arbitráž – výhody a rizika, EMP, 1998 

13) Bubník G., Závazné formy rozhodování sporů: rozhodčí řízení ve srovnání se 

soudním sporem, EMP, 1998.  

14)  Zdeněk Kučera, Tichý L., Zákon o mezinárodním právu soukromém a 

procesním, Komentář, Praha 1989 

15)  Zdeněk Kučera, Monika Pauknerová, Květoslav Růžička, Vlastislav Zunt, 

Úvod do práva mezinárodního obchodu, Aleš Čeněk2003 

16) Vladimír Týč, Základy práva Evropské unie pro ekonomy, Linde Praha, a.s. 

2004 

17) Milan Syruček, Diplomatické maléry, Mladá Fronta, a.s. - nakladatelství, 2005 

18) Pavel Vrcha, Rozhodčí řízení „ad hoc“ (nástin), Právní Rádce č.6/2002   

19) Pavel Vrcha, Vzory smluv (doložek) a podání v rozhodčím řízení „ad hoc“, 

Právní Rádce č. 7/2002 

20) Petr Vysloužil, Arbitráž ad hoc: Ano, či ne?, Právní Rádce 9/2005 

21) ČTK, Stát se podle sněmovny nemá účastnit arbitráží s českými firmami, 

14.10.2005 



 81 

22) Květoslav Růžička, Je rozhodčí smlouva základem rozhodčího řízení?, 

Bulletin advokacie 10/2005 

23) Alexander Bělohlávek, Rozhodčí řízení ad hoc vs. řízení před stálými 

rozhodčími soudy a postavení tzv. rozhodčích center, Bulletin advokacie 

10/2005 

24) Hana Pipková, Ochrana spotřebitele ve vztahu ke komunitárnímu právu , 

Právní Rádce 8/2005.  

25) Radim Chalupa, Předložení směnky k placení, Právní Rádce 8/2005 

26) Eva Barešová, Kupní smlouva o nemovitosti, Právní Rádce 8/2005 

27) Naděžda Rozehnalová, Miluše Gonsorčíková, Vybrané problémy 

mezinárodního práva soukromého a procesního – řešení sporů, Masarykova 

univerzita v Brně, 2004 

28) Naděžda Rozehnalová, Rozhodčí řízení v obchodním styku,  ASPI Publishing 

2002 

29) Přemysl Raban, Soukromé rozhodčí soudy a stanné rozhodčí řízení, Právní 

Rádce 11/2005 

30) Pavel Vantuch, K osobě rozhodce, Ekonomia 1995 

31) J. Macur, Rozhodčí řízení a výkon rozhodčích nálezů, PaP 1995 

32) Zdeněk Kučera, Mezinárodní právo soukromé, Doplněk 2004 

33) Alena Pospíšilová, Michal Pospíšil,  Obchodní vztahy a spory,  VŠAP 2005 

34) Dušan Hendrych a kolektiv, Právnický slovník, C.H. Beck 2001 

35) Marie Součková, Zákoník práce, Komentář 2, C.H.Beck 1997 

36) Hlavsa P., Klimeš J., Civilní nároky a jejich uplatňování – vzorová podání, 

Linde 2000 

37) Luděk Lisse a Jiří Dědina, K otázce rozhodčího řízení bez existence rozhodčí 

smlouvy, Ústav práva a právní vědy 2005 

 

Přednášky a semináře.  

Tomášek, Aktuální problémy obchodního zákoníku a Evropské právo, 11.11.2004 

Jiří Pospíšil, Reforma justice, 5.1.2005 

Vlastislav Vlček, Paušální daň, 1.11.2005 

Monika Pauknerová, Subjekty právních vztahů v mezinárodním právu, 8.11.2005 

Ostatní zdroje: 

Archív ČTK 



 82 

Archív HN 

Informace dostupné na internetu.  

SW ASPI  

ČÚZAK, zejména pan Baudyš 

KÚ pro hl.m. Prahu, KP Praha 

MF ČR a FŘ Praha, 

Konzultace s ostatními rozhodci ad hoc a RS při HK ČR a AK ČR 

 

 

Judikatura:  

Ústavní soud ČR, ÚS 174/02, k §2/1 pravomoc 

Nejvyšší soud ČR, Jc 12/2001  20 Cdo 2312/2000, k §2 pravomoc 

Nejvyšší soud ČR, Jc 23/2001  20 Cdo 1540/98, k §29/2 úschova nálezu u soudu 

Městský soud v Praze, 24 Co 290/98, k §29/2 úschova nálezu u soudu 

Ústavní soud ČR, ÚS 460/01, k § 31 písm. e) zrušení nálezu soudem  

Vrchní soud v Praze, 10 Cmo 431/98, k § 48 přechodná ustanovení  

 

 

 

 

 


	HISTORIE
	PRÁVNÍ ÚPRAVA MEZINÁRODNÍ ARBITRÁŽE
	Rozhodčí řízení s mezinárodním prvkem
	TUZEMSKÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ PO ROCE 1948
	XIII. Zásada priority smírného řešení
	Vedlejší účastníci (vedlejší intervence)
	Hlavní intervence
	Procesní legitimace
	Věcná legitimace
	Aktivní věcná legitimace
	Přistoupení účastníka
	Výměna účastníka
	Procesní nástupnictví (sukcese)
	PRŮBĚH ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ
	Žaloba
	Náležitosti žaloby
	Druhy petitu
	Alternativní petit
	obsahuje požadavek, aby žalovaný např. vydal určitou věc anebo podle své volby zaplatil její cenu. Tady má žalovaný narozdíl od eventuálního petitu volbu způsobu plnění, s tím, že volba není vázána na žádnou podmínku.
	Zpětvzetí žaloby
	- ještě před zahájením jednání. Rozhodce vždy řízení zastaví.
	Uznání nároku
	Obrana žalovaného a jeho námitky
	Smír
	Procesní podmínky
	Odstranitelný nedostatek
	Rozhodce učiní vhodná opatření a tak umožní dodatečné splnění dotyčné podmínky. Pokud ovšem odstranitelný nedostatek nebude odstraněn bude to mít stejný dopad jako neodstranitelný nedostatek, tj. rozhodce řízení zastaví.
	Splnění poplatkové povinnosti
	Způsobilost být účastníkem řízení
	Zastoupení
	Dokazování
	Důkazní prostředky a jejich druhy:
	- osobní (výslech svědka, znalce, odborníka, účastníka)
	- věcné (listinné důkazy, ohledání věci nebo místa)
	- obviňující
	Navrhování důkazních prostředků
	Opatřování důkazních prostředků
	Ohledání
	Důkazní prostředky
	Ukončení rozhodčího řízení
	Přezkoumání rozhodčího nálezu
	Zrušení rozhodčího nálezu soudem
	O návrhu na zrušení rozhodčího nálezu rozhoduje soud  jako ve věci samé rozsudkem, jímž může návrh buď zamítnout, anebo vyhovět a napadený rozhodčí nález zrušit. Řízení u soudu se samozřejmě řídí OSŘ a má charakter sporného řízení, koná přes samo...
	Uznání a výkon rozhodčího nálezu
	Úschova nálezu
	Působnost soudů v rozhodčím řízení
	Příslušnost soudu


