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2019: 70 let tradice české a slovenské obchodní arbitráže
•

70 let stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR,
zřízeného 1949 jako Rozhodčí soud Československé obchodní komory

•

Jeden z nejúspěšnějších stálých rozhodčích soudů v Evropě podle počtu sporů,
okolo 10.000 rozhodnutých sporů v poslední dekádě, v průměru do 1.000 sporů
ročně, z toho do 100 mezinárodních sporů

•

Z cca 500 rozhodců zapsaných na listině RS – 13 rozhodců ze Slovenské republiky
Počet sporů se stranami ze Slovenské republiky
rok
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Další výhody české a slovenské obchodní arbitráže
•

Jazyk řízení - §7 Řádu (zpět po 2015): „Řízení se koná v češtině, popř. slovenštině….“

•

Urychlené řízení - §30 Řádu: „Urychlené řízení s vydáním rozhodčího nálezu … do 4
měsíců od zaplacení zvýšeného poplatku … se koná na návrh kterékoliv strany …“

•

Zvláštní jmenování předsedy senátu - §23(5) Řádu: „Na základě žádosti kterékoliv
ze stran … zašle RS stranám výčet 10 rozhodců, ze kterých předseda hodlá
jmenovat předsedu rozhodčího senátu. Každá ze stran má právo oznámit RS jména
nejvýše 4 rozhodců z takového výčtu, které odmítá … Předseda RS nato jmenuje
předsedu rozhodčího senátu z rozhodců, kteří nebyli odmítnuti žádnou ze stran…“

•

Místo - §5 Řádu: „…ústní jednání … i v zahraničí….“, popř. potenciál nedalekých
regionálních sudišť stálého RS v Brně, Zlíně, Olomouci či Ostravě

•

Snadnější uznání a výkon rozhodčích nálezů mezi ČR a SR
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Několik postřehů z praxe ke svědkům a znalcům (1)
•

§6 Řádu: „Rozhodci postupují … tak, aby při zachování rovného postavení stran a
při poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl bez zbytečných
formalit zjištěn skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu“.

•

Stejně tak u svědků a znalců – stejný časový rámec?, písemná svědecká prohlášení
předem, jak moc připravena stranami?, poučení o pravdivosti výpovědi, lze lhát?,
od formálního výslechu stranami/senátem až po „součást přednesu stran“?

•

Witness/expert conferencing – praktické třeba u stavebních sporů

•

Znalecké posudky od obou stran až po „revizní posudek“?

•

§35 Řádu: „Rozhodčí senát hodnotí důkazy podle své úvahy“.
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Několik postřehů z praxe ke svědkům a znalcům (2)
•

Procesní harmonogram a pravidla (Procedural Timetable, Terms of Reference,
Procedural Orders)

•

Ústní jednání ve věci (evidentiary hearing) - witnesses/experts – např. direct
examination, cross-examination, re-direct examination, tribunal questions;
ne/účast před výslechem

•

Náklady na doslovný zápis z jednání (court reporter), tlumočníka – průběžné zálohy
rovným dílem X k tíži strany, která požaduje výslech či poruší harmogram tribunálu

•
•

1999: IBA Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration
2018: Prague Rules on the Efficient Conduct of Proceedings in International
Arbitration
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2018: Prague Rules neboli Pravidla o efektivním vedení
mezinárodního rozhodčího řízení ke svědkům a znalcům
•

14.12.2018 přijata kodifikovaná pravidla pro efektivní vedení rozhodčího řízení –
soft law – na principu dobrovolnosti přijata stranami/rozhodci pro daný spor

•
•

Article 5. Fact Witnesses
Rozhodci mají možnost odmítnout výslech svědka poté, co se seznámili s jeho
písemným svědeckým prohlášením nebo alespoň otázkami, o kterých by měl
vypovídat
Může to vést ke zrychlení rozhodčího řízení - svědecké výpovědi obvykle zdlouhavé
Ale tento postup klade větší nároky na rozhodce, kteří by se poté měli v nálezu
vypořádat s odůvodněním svého odmítnutí konkrétní svědecké výpovědi

•
•

•
•
•

Article 6. Experts
Prefence znalců jmenovaných přímo rozhodci, počítá se však i se znalci od stran
Potenciál snížit náklady konkrétního rozhodčího řízení, protože znalecké posudky
jsou obvykle poměrně nákladné a jejich vyhotovení také rozhodčí řízení prodlužuje
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