Oslava 70. výročí institucionalizovaného rozhodčího řízení
v České republice
Dne 27. května 2019 tomu bylo přesně 70 let, kdy byl výnosem Ministerstva
zahraničního obchodu č. 511.754/49-II/1 zřízen první stálý rozhodčí soud v České republice,
jehož právním nástupcem je od 1. ledna 1995 Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky. V reprezentativních prostorách
Kaiserštejnského paláce proběhly oslavy 70. let od založení prvního českého stálého
rozhodčího soudu a lze tedy konstatovat, že slavíme tedy již 70. let institucializovaného
rozhodčího řízení v České republice. Kaiserštejnský palác nebyl vybrán náhodně, po dlouhou
dobu zde bylo sídlo Československé obchodní a průmyslové komory a Rozhodčí soud
v prostorách paláce pořádá každoroční setkání rozhodců. Tyto prostory jsou neodmyslitelně
a po desetiletí spjaty s Rozhodčím soudem.
V rámci oslav se v dopoledním programu, a to ve formě dvou workshopů upozornilo
na důležité aspekty rozhodčího řízení, jeho hlavní výhody a problémy současné doby.
Odpolední program byl pak věnován přímo oslavám uvedeného výročí, což potvrdilo
vystoupení nejen předsedkyně Rozhodčího soudu, místopředsedy senátu Parlamentu České
republiky, prezidentů Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České
republiky, soudce Evropského soudu pro lidská práva, ale především se podařilo zajistit
poprvé v historii představitelé šesti rozhodčích soudů a jejich vystoupení.
Dopolední program se nesl v duchu odborné diskuse nad problematikou rozhodčího
řízení, která probíhala formou dvou workshopů, respektive panelových diskusí.
První panelovou diskusi řídil Mgr. Lukáš Trojan, místopředseda Rozhodčího soudu.
Panelová diskuse nesla název „Quo vadis rozhodčí řízení“.
Se svými diskusními příspěvky vystoupili rozhodci s následujícími tématy:
Quo vadis procesní předpisy, JUDr. František Honsa, Ph.D.
Quo vadis etika rozhodování, Mgr. Robert Němec, LL.M.
Quo vadis rozhodování před ostatními stálými rozhodčími soudy, rozhodování ad hoc,
JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb.
Quo vadis řízení o mezinárodní spory, Mgr. Karolína Horáková
Quo vadis rozhodování ve spotřebitelských sporech, JUDr. Vojtěch Trapl
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Zároveň probíhala druhá panelová diskuse v anglickém jazyce s mezinárodní účastí,
která nesla název „Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards“. Diskusi
moderoval JUDr. Bohuslav Klein, čestný předseda Rozhodčího soudu.
Mezi účastníky panelové diskuze vystoupili rozhodci se svými příspěvky:
Steps leading to enforcement: what makes arbitration an effective tool?
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.
How to make my/our award enforceable: tips (and tricks?).
JUDr. Zbyšek Kordač, LL.M.
Public policy and recognition and enforcement of foreign arbitral awards: taboo or
living instrument?
prof. Dr. Alexander J. Bělohlávek
Enforcement and immunity of a State, fiction or real issue?
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Practical considerations.
JUDr. Alexandr Mareš, Ph.D.
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Odpolední, slavnostní program pak zahájila předsedkyně Rozhodčího soudu, prof.
JUDr. Marie Karfíková, CSc., kdy zmínila historii rozhodčího řízení a opodstatněnost tvrzení,
že náš Rozhodčí soud patří mezi pětici největších stálých rozhodčích institucí na světě.
Připustila složitost současné doby, kdy se opouští takové principy jako je vzájemná důvěra
obchodních partnerů a dokonce i jedna z nejstarších právních zásad, zásada pacta sunt
servanda. Zdůraznila výhody rozhodčího řízení a přesvědčení, že právě ony budou přitahovat
zájemce o rozhodčí řízení i v budoucnu. Poukázala na další výhody rozhodčího řízení, kterými
jsou např. autonomie a maximální neformálnost rozhodčího řízení, kdy v tomto směru
zejména právní zástupci účastníků rozhodčího řízení tyto výhody nevyužívají. V neposlední
řadě potom apelovala na rozhodce, aby pochopili bezvýhradnou nezávislost a nestrannost
rozhodců na straně jedné a autonomii stran a jejich zájmy na straně druhé. Právě tyto zásady
musí být cílem veškeré činnosti Rozhodčího soudu v budoucnu. Předsedkyně Rozhodčího
soudu ve svém projevu poukázala na úspěšnou spolupráci se soudy při pořádání seminářů,
kde se vysvětlují a objasňují aktuální judikáty mající vztah k rozhodčímu řízení. Závěrem
potom vyzdvihla úspěšnou spolupráci se zahraničními rozhodčímu soudy, kdy dokladem toho
byla účast a vystoupení představitelů šesti rozhodčích soudů.
Poté vystoupili se zdravicí a blahopřáním Rozhodčímu soudu čeští a zahraniční
významní hosté:
Milan Štěch, místopředseda Senátu Parlamentu ČR
JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory ČR
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident Agrární komory ČR
JUDr. Aleš Pejchal, soudce Evropského soudu pro lidská práva
Dr. Anton Baier, Board Member, Vienna International Arbitral Centre, Austria
Dr. Róbert Szakál, Presidium Member, Arbitration Court attached to the Hungarian
Chamber of Commerce and Industry, Hungary
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Dr. Marek Furtek, President, Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce
in Warsaw, Poland
prof. Alexey Kostin, President, International Commercial Arbitration Court at the
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, Russia
Kaj Hobér, Chairperson, Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of
Commerce, Sweden
prof. Mykola Selivon, President, International Commercial Arbitration Court at the
Ukrainian Chamber of Commerce and Industry, Ukraine

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc., předsedkyně Rozhodčího soudu
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Milan Štěch, místopředseda, Senát Parlamentu ČR

Dr. Anton Baier, Vienna International Arbitral Centre

JUDr. Brigita Pašková, rozhodkyně Rozhodčího soudu, vystoupila po přednesu zdravic
vážených hostů s příspěvkem, který se věnoval historii našeho Rozhodčího soudu a
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6
rozhodčího řízení. Po jejím vystoupení byli oceněni někteří významní rozhodci čestným
uznáním, za jejich dlouhodobou činnost rozhodce.

JUDr. Brigita Pašková, rozhodkyně Rozhodčího soudu

Po závěrečném kulturním vystoupení klavíristy Lukáše Klánského pokračovaly oslavy
bezprostřední diskusí pozvaných hostů a rozhodců.
Na závěr snad lze vyjádřit jen přání všeho nejlepšího našemu Rozhodčímu soudu a
rozhodčímu řízení zvlášť do dalších let.
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