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PŘEKLAD 
 
Rozhovor s 
prof. dr. Alexanderem J. Bělohlávek 
[profesor práva a ekonomie, advokát, 
Law offices Prof. Dr. Alexander Bělohlávek] 
 
Otázka 1 
Zjišťujete nějaké současné trendy v mezinárodním rozhodčím řízení, 
například druhy případů rozhodovaných v rozhodčím řízení 
 
Jistě lze pracovat s různými statistikami, kdy velké množství sporů v rozhodčím řízení 
představují třeba spory ve stavebnictví, u developerských projektů apod. Nelze však říci, že 
by určitý typ případů a věcí byl tradičně spojen s rozhodčím řízením jako způsobu řešení 
sporů z těch vztahů. Závisí to i na pojetí objektivní arbitrability nejen v místě, tedy v sídle 
řízení (tj. v místě právního domicilu řízení), ale i ve státě potenciálního výkonu, kde by mohla 
být tvrzena nevykonatelnost z důvodu absence objektivní arbitrability v tomto státě. Obecně 
lze ale konstatovat, že rozhodčí řízení se stále více využívá zejména a spíše pro spory z 
komplikovaných právních (zejména obchodních a investičních) vztahů. 
 
Považuji ovšem za vysoce alarmující, že rozhodčí řízení se stále méně používá pro 
rozhodování naopak velmi jednoduchých sporů. Ostatně právě pro takové spory bylo rozhodčí 
řízení původně koncipováno jako velmi rychlý, levný a neformální způsob soukromoprávního 
řešení sporů. Časo cituji profesora Jernere Sekolece, který jako úvodní řečník na semináři v 
Salzburku v lednu 2010 zmínil příklad z počátků své profesní kariéry, kdy byly v rozhodčím 
řízení rozhodovány spory z tržišť a z přístavu v Mariboru. Zde jeden den předstoupili před 
rozhodce obchodníci se svou pří o vady zboží a druhý den obdrželi rozhodčí nález. S 
takovými řízeními se dnes v podstatě již nesetkáváme, snad s výjimkou sporů rozhodovaných 
burzovními rozhodčími soudy. Souvisí to se stále větší komplikovaností procesních postupů, 
které zcela logicky zohledňují také stále větší požadavky soudů na formalizování procesních 
standardů v rozhodčím řízení, ale bohužel i na požadavky stran a jejich právních zástupců. 
Alarmující je narůstající rozsah podání stran, požadavky na vysoce formální postupy. Ačkoli 
se především stálé rozhodčí instituce snaží o nejrůznější opatření za účelem zrychlení řízení a 
snižování nákladů, formálnost postupů a složitost rozhodčího řízení narůstá. Nejde však vždy 
o to, že by se právní zástupci snažili (alespoň ne vždy) o maximalizaci svých nákladů a tedy 
své odměny. Mnohdy jsou k těmto postupům hnáni obavami ohledně své případné 
odpovědnosti za to, že neuplatnili vše a v dostatečném rozsahu, že nevyužili veškerých 
procesních možností. Jde o začarovaný kruh, či spíše o spirálu, která se otáčí stále rychleji. 
Podobné trendy lze sice sledovat i v soudním řízení, nicméně právě v rozhodčím řízení jde o 
jev velmi výrazný. Mám obavu, že pokud v tomto ohledu nedojde k radikální změně, můžeme 
se skutečně dočkat toho, že z původně velmi jednoduchého a levného způsobu řešení sporů se 
stane něco výjimečného a exkluzivního. Strany však ve skutečnosti chtějí pravý opak, totiž 
návrat ke kořenům. To si ovšem musí uvědomit všichni – sporné strany, jejich právní zástupci 
i rozhodci, ale ve významné míře i soudci, kteří rozhodují o žalobách na zrušení rozhodčích 
nálezů. V zemích tzv. východo- a středoevropského regionu máme v tomto ohledu stále ještě 
výhodu. Doposud se zde totiž v mnohých sporech setkáváme právě s těmi prvky 
neformálnosti a jednoduchosti, tak jak tomu bylo v rozhodčím řízení před třiceti, či dokonce 
padesáti lety. Bojím se však toho, abychom o tuto výhodu rychle nepřišli. 
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Jako poněkud komické mi dnes již připadá tvrzení, že strany v rozhodčí smlouvě vyjadřují 
svou vůli dobrovolně se podřídit rozhodčím nálezům a tento bezodkladně splnit. Naprosto 
běžné totiž je, že neúspěšné strany naopak ihned po vydání rozhodčích nálezů hledají veškeré 
možnosti, jak se splnění rozhodčího nálezu vyhnout. Zcela se vytrácí respekt z toho, že jde o 
rozhodnutí autority, kterou jsem sám jmenoval, nebo jejíž konstituování jsem sám mohl 
ovlivnit. Žaloby na zrušení rozhodčích nálezů, či složitá řízení, v nichž se strany brání 
nucenému výkonu nálezů se staly naprosto běžným postupem. I to výrazně zpomaluje 
prosazování práva za pomoci rozhodců. V tomto ohledu považuji za velmi zajímavý postup, 
který dnes některé evropské státy již implementovaly (Švýcarsko již před 35 lety, v mezidobí 
ale též například Bulharsko, Rakousko ad., některé státy o tom uvažují), jednoinstančnost 
řízení o zrušení rozhodčích nálezů nebo o uznání a výkonu rozhodčích nálezů. Pokud by toto 
bylo doplněno dalšími prvky, jako například stanovení pevných lhůt pro taková rozhodnutí, 
nebo omezení nákladů těchto řízení, jistě by to pomohlo. Na hledání východisek se však musí 
podílet veškeré komponenty, které se celého procesu účastní. 
 
Otázka 2 
Je pro klienta lepší projednávat spor v řízení u obecného soudu nebo 
v rozhodčím řízení 
 
Nelze dát žádné obecné doporučení, zda je výhodnější spory řešit před obecnými soudy nebo 
v rozhodčím řízení. Já jsem obecně příznivcem rozhodčího řízení. Musí se však jednat o 
řízení, které je ve svém průběhu jednoduché. Dalo by se říci, že vzdělanost praxe ohledně 
rozhodčích doložek je dnes již vcelku dobrá. V praxi je dokonce používání rozhodčích 
doložek naprosto běžné, většinou však praxe s rozhodčími doložkami pracovat vlastně vůbec 
neumí a zapomíná se na řadu zcela principiálních otázek. Jak jsem již zmínil, rozhodčí řízení 
má představovat jednoduchý, levný a flexibilní způsob řešení sporů. Nakonec však často 
zjistíme, že jde o řízení velmi složité, rozsáhlé a mnohdy drahé. 
 
Lidé z praxe, kteří se každodenně setkávají s rozhodčím řízením, mi jistě potvrdí, že se stále 
častěji setkáváme s chybnými až tak zvaně patologickými rozhodčími doložkami, kde strany 
například chybně označí rozhodčí instituci, odvolají se na pravidla, jejichž použití je 
nekompatibilní s místem řízení nebo s rozhodčí institucí, která má administrovat řízení apod. 
Zcela běžné je, že strany v textu rozhodčí doložky sjednávají podmínky, které jsou vysoce 
nepraktické a které samy zakládají do budoucna řadu problémů. Vždyť v kolika rozhodčích 
doložkách se například setkáváme s takovými formulacemi, jako třeba (cit.) “rozhodcem může 
být osoba, která má vynikající pověst v odborných kruzích a v profesní komunitě” apod. Kdo 
to je ona osoba s vynikající pověstí v odborných kruzích a v profesních komunitě. Takové 
formulace přímo volají po tom, aby bylo namítnuto jeho vyloučení proto, že nesplňuje 
odpovídající požadavky. Naproti tomu se strany při formulaci rozhodčích doložek vůbec 
nezamýšlejí nad otázkami, které by sjednat měly a které postupy v případě sporu výrazně 
zjednoduší. Jen jako příklad lze uvést třeba sjednání toho, že listiny, které budou strany 
předkládat, se nebudou překládat do jazyka řízení a budou prováděny v jejich originální verzi. 
V takovém případě je pak výlučně na stranách, aby ovlivnily vhodným jmenováním svého 
rozhodce takové složení rozhodčího senátu, které s listinami v daném jazyce bude umět 
pracovat. Příkladů by bylo možno uvést vskutku snad až nekonečné množství, jako například 
vyloučení tzv. document production, omezení rozsahu podání stran, omezení počtu kol pro 
vyjádření stran, omezení týkajících se znalců, kdy například v případě nezbytnosti prokázání 
některých skutečností znalcem, budou znalci jmenování výlučně rozhodčím senátem, ale třeba 
i sjednání možnosti použití prostředků dálkové komunikace pro nezbytné výslechu apod. 
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Velmi významná může být i dohoda stran ve vztahu k omezení nákladů řízení, když stále 
kritizovanější je právě zvyšující se nákladnost řízení. Nad takovými otázkami se však musí 
primárně zamyslet strany a inkorporovat odpovídající mechanismy právě již do rozhodčích 
smluv. Pravidla stálých rozhodčích institucí se sice snaží odpovídající mechanismy stále více 
prosazovat. Tato pravidla však jsou a zůstanou jen obecným standardem a nemohou zohlednit 
specifika konkrétních sporů (možných sporů, situací vyplývajících z konkrétních smluv) a 
nemohou zdaleka zohlednit tak významné prvky, jako například to, zda půjde o spor výrazně 
orientovaný na určitý region s některými zvyklostmi, nebo zda půjde o spor, kde může dojít 
ke střetu právních kultur a tedy i zásadním rozporům co do očekávání stran ohledně 
procesních postupů. 
 
Domnívám se, že obecně je rozhodčí řízení mnohdy vhodnější, než řízení soudní. Jde-li o 
spory s mezinárodním prvkem (přeshraničním prvkem) měla by se úvaha o tom, zda uzavřít 
rozhodčí smlouvu, či obrátit se v případě sporu na obecné soudy, v případě pochybností spíše 
přiklonit k rozhodčímu řízení. Výkon rozhodčích nálezů je stále výrazně jednodušší, než 
výkon rozhodnutí obecných soudů. Na tom nic nemění ani posílená a sofistikovaná justiční 
spolupráce třeba v rámci EU, či zjednodušování postupů pomoci moderních mezinárodních 
smluv o právní pomoci. V tomto ohledu nadále platí, že Newyorská úmluva o uznávání a 
výkonu cizích rozhodčích nálezů (1958) je pravděpodobně jedním z nejvýznamnějších pilířů 
mezinárodního obchodního styku a jakékoli úvahy o její změně, revizi či nahrazení jiným 
instrumentem jsou velmi riskantní. Primárně je však jakoukoli úvahu o tom, zda uzavřít 
rozhodčí smlouvu, či nikoli, zapotřebí podpořit profesionální formulací takové rozhodčí 
smlouvy zohledňující specifika konkrétního právních vztahů (smlouvy). 
 
Otázka 3 
Je z Vašeho pohledu pro právníka výhodná znalost více než jednoho 
právního řádu, resp. je toto přínosem pro jeho klienta? 
 
Znalost více než jednoho právního řádu jistě na škodu není. Nelze však říci, že jde 
automaticky o výhodu. Ve věcech s mezinárodním prvkem je důležité, aby měl právník cit 
pro pochopení aspektů cizích právních řádů a cizích právních kultur. Právník musí být 
schopen zohlednit to, že právní vztah má nadnárodní prvek bez ohledu na to, jak intenzivní 
takový prvek je. Toto, tedy takový cit, je však něčím zcela odlišným, než znalost jiného 
právního řádu. 
 
Je nutné si uvědomit, že určitý institut, který je stejně označen, může mít v cizím právním 
řádu nejen jiný obsah, může ale znamenat i něco naprosto odlišného. Vždyť kolik bychom 
mohli uvést příkladů, kdy jeden a tentýž institut je v jedné právní kultuře předmětem 
hmotného práva, v jiné kultuře pak výlučnou doménou práva procesního. Příkladů lze uvést 
vskutku velké množství, jako třeba promlčení, pravomoc apod. Tento cit pro mezinárodní 
prvek však obsahuje i schopnost zohlednit skutečnost, že určitý institut podle jednoho a téhož 
právního řádu, může být soudem nebo rozhodci z jednoho státu posuzován odlišně soudem 
nebo rozhodci z jiného státu, a to i přesto, že právo musí být aplikováno zásadně jednotně, a 
to i při zohlednění aplikační praxe takového práva ve státě jeho původu. Jde tedy o něco 
jiného, než o znalost více právních řádů. Jde skutečně o cit pro mezinárodní prvek a jeho 
zohlednění při koncipování konkrétní smlouvy, či při zastupování v konkrétním sporu. Mohu 
být plně kvalifikován ve dvou, či pěti nebo více právních řádech, ale postrádám-li onen cit, v 
ničem mně, o to méně klientovi znalost tolika právních řádů nepomůže. 
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Právník ale musí být především schopen posoudit, kde jsou hranice jeho znalostí a schopností 
a zdaleka se nemusí jednat jen o hranice konkrétního právního řádu. 
 
Otázka 4 
Je pro klienta přínosem akademický pohled praktikujícího právníka 
 
Akademický náhled na věc je pro klienty jistě výhodou. Ne vždy jsou však klienti, ale 
dokonce i praktikující právníci schopni toto ocenit a tuto výhodu přijmout. Možná z jiného 
úhlu pohledu mohu říci, že já se u významné části profesních kolegů setkávám vlastně s 
nepochopením. Řada kolegů (advokátů) se dívá na advokáty s akademickým zázemím s jistou 
mírou negativního odstupu s tím, že “akademici vše příliš komplikují”. Na druhou stranu jsem 
i pro řadu kolegů z akademického sektoru spíše “odrodilec”, který “zradil” čistou 
akademickou linii. Je to zajímavý, ale i smutný paradox. Akademickou činnost lze skloubit s 
právní praxí a naopak a oba směry lze vykonávat dostatečně intenzivně a dobře. 
 
V některých oborech činnosti je to považováno za podmínku, jako třeba v medicíně. Nutnost 
propojení teorie a praxe v právu však není plně podporována. Jistě se nikdy nesetkáte s 
otevřeným tvrzením, že takové spojení není vhodné. Toto si nikdo netroufne takto formulovat 
a vyslovit. Skutečnost je však mnohdy jiná, byť ji nelze generalizovat. Bohužel se však – 
minimálně třeba v našem regionu, ve střední Evropě – s odtržením právní teorie a praxe 
setkáváme bohužel vcelku často. Po právní teorii pak praxe sahá jako po pomyslné pomocné 
berličce až v okamžiku, kdy mi docházejí jiné argumenty. Postup by však měl být opačný. O 
teoretický základ by se měla opírat praktická argumentace. Právo je však velmi složitý obor, 
dokonce stále složitější. Propojení teorie a praxe je nezbytné. Já tedy považuji spojení 
akademické činnosti a praxe za velkou výhodu, mimo jiné právě pro klienta. Jde jen o to, zda 
to klient dokáže ocenit. 
 
Nejde totiž vůbec o to, že by stanovisko či podání podepsal někdo, kdo má více titulů před i 
za jménem. To má v praxi dokonce stále menší váhu. Problémem je totiž to, že člověk s 
akademickým zázemím není často ochoten říci klientovi to, co klient vlastně slyšet chce, totiž 
že klient je v právu, tedy jednoduše řečeno, že klient má pravdu a že ji lze prosadit. Advokát 
bez akademického zázemí je bohužel mnohdy více ochoten takovému názoru klienta 
přisvědčit. Naopak člověk s akademickým zázemím bývá mnohdy spíše opatrnější a je 
schopen se na věc dívat z různých úhlů pohledu. Je schopen klientovi více otevřít oči. Právo 
je v konkrétních věcech odlišná kategorie než spravedlnost. Je to tvrdé, ale je to tak. Jde tedy 
o to, do jaké míry je klient připraven na to, aby se mu oči skutečně otevřely. Domnívám se, že 
lidé s právní praxí a současně s výrazným akademickým zázemím jsou tomu více přístupní. 
To je ale samozřejmě jen jeden z mnoha možných pohledů na věc. Nejde o to, že by 
“akademik” musel být lépe kvalifikován. Jde spíše o výrazně širší pohled na věc samu, na 
podstatu sporu. Lze to například poznat i v publikacích. Publikace, ať monografie nebo 
odborný článek, zpracovaný osobou výlučně z právní praxe, je velmi často jednostranným 
pohledem na analyzovanou problematiku. Osoby sice z praxe, ale též s výrazným 
akademickým zázemím lépe identifikují pro i proti a podle toho doporučí (nebo nedoporučí) 
určitou strategii. Měl jsem možnost se o tom přesvědčit mnohokrát, jak v praxi, tak v 
akademické sféře, ale třeba i jako editor nebo recenzent řady publikací. 
 
 
 


