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¤e‰ení individuálních sporÛ
o skonãení pracovního pomûru skrze
ACAS „po anglicku“
MARTIN ·TEFKO1
PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ACAS as the English Way of Unfair Dismissal Solution
Summary: This Article deals with Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service, or abbreviated
as ACAS) provides free and impartial information and advice to employers and employees on all aspects of
workplace relations and employment law unfair dismissals included. The ACAS provides advice and
support to improve organisational performance and quality of working life, an individual conciliation
service, meditation, or arbitration. After a brief description of legal framework on judicial solution of
dismissals, the main attention is credited to alternative dispute resolutions before Employment Tribunals
and by the ACAS. On the first place, the early conciliation seems to be very effective.
Keywords: labour law, employment relationship termination, arbitration, conciliation, mediation

Údaje ze statistick˘ch pﬁehledÛ soudních agend
potvrzují neklesající tendenci poãtu pracovních
sporÛ v âeské republice.2 Zdlouhavost a nikoliv v prvé ﬁadû nákladnost se tak zdá b˘t klíãovou pﬁekáÏkou efektivnosti sociálních práv
zamûstnance v individuálním pracovním právu
pﬁed ãesk˘mi státní soudy. Kolektiv autorÛ
zpracovávajících tuto problematiku pod vedením prof. J. Pichtra jiÏ v pﬁedchozích ãláncích
poukázal na moÏné zpÛsoby zlep‰ení této situace,3 aby ideovû jednoznaãnû preferoval oÏivení pﬁísnû regulované prvorepublikové podoby
rozhodãího ﬁízení, doplnûné o povinné pﬁedsoudní smírãí ﬁízení. Muselo by se v‰ak jednat
o úpravu unifikovanou4 a aktualizovanou na
úroveÀ odpovídající poÏadavkÛm doby kladen˘m na rozhodãí ﬁízení v pracovních sporech.
Za tím úãelem je nutno zmapovat situaci ve vybran˘ch ãlensk˘ch státech Evropské unie. Vedle Nûmecka a Rakouska5 je více neÏ namístû
vûnovat pozornost téÏ úpravû anglické.6
DÛvodÛ je hned nûkolik. Anglie má bohatou
zku‰enost s arbitráÏemi v kolektivním pracovním právu, nikoliv v‰ak v individuálním, coÏ její právo i aplikaãní praxi pﬁibliÏuje zku‰enosti
ãeské.7 Navíc anglická úprava stále postrádá
obecnou úpravu rozhodãího ﬁízení v individuálních pracovních sporech,8 existuje v‰ak moderní, ale zatím neustálená úprava rozhodãího
ﬁízení ve vûci urãení neoprávnûnosti skonãení
pracovního pomûru.9 K tomu je nutno dodat, Ïe
v Anglii je pﬁetíÏen˘ soudní systém, vãetnû

zvlá‰tních pracovních soudÛ.10 Míra ingerence
politick˘ch stran do této oblasti je rovnûÏ velmi
intenzivní.
Individuální pracovní spory mohou v Anglii
a Walesu11 projednávat podle povahy pﬁípadu
obecné soudy, zvlá‰tní pracovní tribunály, Ko-
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Tento pﬁíspûvek vznikl díky finanãní podpoﬁe udûlené Grantovou
agenturou âR v rámci standardního projektu Anal˘za
alternativních zpÛsobÛ ﬁe‰ení sporÛ v pracovnûprávních vztazích
(identifikaãní kód 13-33780S).
Dle Pﬁehledu o délce soudního ﬁízení ode dne nápadu do dne
právní moci podle druhÛ sporÛ ze dne 20. 4. 2015, ﬁízení
v témûﬁ 25 % pﬁípadÛ (v absolutním ãísle v 1194 vûcech) trvá
déle neÏ dva roky. Celkovû je v tomto statistickém listu i dal‰ích
(napﬁ. In: Pﬁehled o pravomocn˘ch rozhodnutích soudÛ
v obãanskoprávních vûcech podle druhÛ sporÛ ze dne
20. 4. 2015) vykazováno shodnû 4836 pracovních sporÛ.
Srov. PICHRT, J. Alternativní zpÛsoby ﬁe‰ení sporÛ
v pracovnûprávních vztazích – minulost, souãasnost
a budoucnost, Právní rozhledy, 2013, ã. 21, s. 725 a násl.
K partikulárním úpravám srov. Rozhodãí ﬁízení o dÛvodnosti
skonãení pracovního pomûru s. 199–210 In: OL·OVSKÁ, A.
(ed.) Labor ipse voluptas. Pocta prof. JUDr. Helene Barancovej,
DrSc., Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014.
·TEFKO, M. Rozhodãí smlouvy v pracovnûprávních vztazích dle
nûmeckého a rakouského práva In: âasopis pro právní vûdu
a praxi, 2014, ã. II, s. 101–109.
Autor dûkuje Barboﬁe Bezdûkové, která v této vûci provedla
v této vûci dílãí v˘zkum, jehoÏ ãásti lze nalézt napﬁ. v diplomové
práci Pracovnûprávní soudnictví ve vybran˘ch ãlensk˘ch státech
EU, která byla obhájena na PF UK v Praze 2014.
K ustavení rozhodãího soudu do‰lo jiÏ v roce 1919. Nejprve se
jmenoval the Industrial Arbitration Board.
K v˘voji rozhodãího ﬁízení v kolektivním pracovním právu viz
SPENCER, G. Conciliation and Arbitration in Industrial Disputes
Address given (by the President at the Luncheon Meeting on
the 9th October, 1952) Arbitration 1952, ã. 4, s. 88–94.
Zﬁejmû díky tradici zvlá‰tního pracovního soudnictví.
Dal‰í specifické rozhodãí ﬁízení je upraveno pro pﬁípad
znev˘hodnûní ze strany zamûstnavatele v rámci jeho penzijní
politiky.
Srov. zejména MANGAN, D. Employment tribunal reforms to
boost the economy, Industrial Law Journal, 2013, ã. 42(4),
s. 409–421.
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mise pro rovnost a lidská práva (angl. Equality
and Human Rights Commission)12 ãi rozhodci
ACAS. Spory mohou b˘t vedle rozhodãího ﬁízení téÏ ﬁe‰eny jinou alternativní formou, jakou je
konciliace ãi mediace.13 Cílem tohoto ãlánku je
nejprve struãnû pﬁedestﬁít institucionální zabezpeãení ﬁe‰ení individuálních pracovních sporÛ
za pomoci Poradenské, konciliaãní a rozhodãí
sluÏby (oddíl 2). Strany sporu se mohou vyhnout standardnímu ﬁízení pﬁed pracovním
soudem a ve sporu o urãení neplatnosti skonãení pracovního pomûru vyuÏít rozhodãí ﬁízení
organizaãnû za‰tiÈované právû Poradenskou,
konciliaãní a rozhodãí sluÏbou. Závûrem bude
struãnû pojednáno o pravomoci obecn˘ch a pracovních soudÛ.

Rozhodãí sluÏba ACAS
Vznik Poradenské, konciliaãní a rozhodãí sluÏby (Advisory, Conciliation and Arbitration Service –„ACAS“) byl podnícen opakovan˘mi
neshodami vlády a sociálních partnerÛ, zejména odborÛ. Ty v ãervenci 1972 vydaly prohlá‰ení,
Ïe jiÏ nevûﬁí v nestrannost arbitráÏe financované ze strany vlády a podnítily zaloÏení od vlády oddûleného rozhodãího soudu, kter˘ by byl
ustaven pouze sociálními partnery. K jeho zaloÏení do‰lo následnû, nápad pﬁípadÛ byl v‰ak zanedbateln˘. Teprve s návratem Labour Party
k moci v roce 1974 se situace zlep‰ila14 a dne
2. 9. 1974 mohlo dojít k zaloÏení ACAS jako nezávislé (nevládní), av‰ak tripartitní instituce.
Pomûrnû záhy do‰lo téÏ k jejímu uzákonûní,
a sice Zákonem na ochranu pracovníkÛ z roku
1975 (angl. Employment Protection Act 1975
Chapter 71).15
Prvotní úkoly ACAS byly úzce spojeny s kolektivním pracovním právem, kde mûla ACAS
napomáhat ke zlep‰ení kolektivních vztahÛ
podporou kolektivního vyjednávání v ust. § 209
zákona o odborov˘ch organicích a pracovnûprávních vztazích.16 Tohoto úkolu byla posléze
ACAS zpro‰tûna, neboÈ v prÛbûhu 80. a 90. let
konzervativní vláda naopak oponovala jak
centralistické tendenci v této oblasti, tak samotné my‰lence kolektivního vyjednávání.17 I pﬁesto v‰ak byla dána ACAS pravomoc18 vést
rozhodãí ﬁízení v pﬁípadech nespravedlivého
propu‰tûní a poru‰ení ust. § 80G odst. 1 nebo
ust. § 80H odst. 1 písm. b zákona o právech zamûstnancÛ.19
K posílení kompetencí ACAS opûtovnû do‰lo
s pﬁíchodem Labour Party k moci ke konci
90. let minulého století, byÈ anal˘zu problémÛ
ﬁízení pﬁed pracovními tribunály si nechala
zpracovat opût je‰tû konzervativní strana. Základem reformního zákona o rozhodování pra4
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covních sporÛ20 byl odklon ﬁízení o nespravedlivém propu‰tûní skrze rozhodãí ﬁízení vedené
ACAS, které ov‰em nebylo v praxi zamûstnanci
vyuÏívané.21 Dojem, Ïe zavedení rozhodãího ﬁízení pﬁed ACAS vedlo spí‰e ke zv˘‰ení poãtu
sporÛ projednávan˘ch pracovními tribunály,
dalo prostor radikálním návrhÛm na zv˘‰ení
pruÏnosti právní úpravy, a to i v pﬁípadû sníÏení pﬁedvídatelnosti rozhodování ãi pﬁístupu ke
spravedlnosti.22
Souãasná rámcová úprava ACAS je obsaÏena
v Zákonû o odborov˘ch organicích a pracovnûprávních vztazích. Aãkoliv ACAS je povinna
podávat kaÏdoroãní zprávy státnímu tajemníkovi, nepodléhá Ïádnému z ministrÛ a je stále
povaÏována za nestrannou a nezávislou organizaci. V˘konn˘m orgánem ACAS je rada, která
sestává z pﬁedsedy a dal‰ích jedenácti ãlenÛ
jmenovan˘ch státním tajemníkem pro obchod
a prÛmysl, inovace a schopnosti.23
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Pﬁedmûtem tohoto ãlánku není skotské pracovní soudnictví.
Soustava zvlá‰tních pracovních tribunálÛ ve Skotsku je od
anglické soustavy oddûlena, stejnû jako soustava obecn˘ch
soudÛ oprávnûn˘ch rozhodovat v urãit˘ch (individuálních)
pracovních sporech. Nejvy‰‰í soud (Supreme Court) v‰ak
zastﬁe‰uje jak soustavu skotsk˘ch, tak anglick˘ch a walesk˘ch
obecn˘ch soudÛ. Rozdílná je téÏ procesní úprava postupu pﬁed
skotsk˘mi soudy. Stejná situace je téÏ v Severním Irsku, kde
navíc jako zvlá‰tní soudy pro vûci pracovní pÛsobí PrÛmyslové
tribunály. Více napﬁ. Equality and Human Rights Commission:
Who we are and chat we do, 2008, k dispozici na
http://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/document
s/ who_we_are.pdf (Cit.: 16. 12. 2014). Dále téÏ v˘roãní zpráva
za roky 2013 a 2014 na
http://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/publicatio
n_pdf/2902308_EHRC_ARA_acc2.pdf (Cit.: 16. 12. 2014).
Komise pro rovnost a lidská práva je oprávnûna vést ﬁízení ve
vûcech jinak náleÏejících pracovnímu tribunálu, pokud se na ni
stûÏovatel obrátí a tvrdí, Ïe do‰lo k diskriminaci. Komise pro
rovnost a lidská práva si ov‰em vyhrazuje nepﬁijmout nûkteré
pﬁípady, pokud by byla pﬁekroãena její kapacita. DÛvodem pro
stûÏovatele k volbû ﬁízení pﬁed Komisí je obvykle nedostatek
finanãních prostﬁedkÛ. Komise pro rovnost a lidská práva
stíÏnost pro‰etﬁí a v pﬁípadû prokázání poru‰ení právní úpravy je
oprávnûna téÏ zamûstnavatele sankcionovat. NejdÛleÏitûj‰í
sankcí je doruãení upozornûní na zákaz diskriminace (angl. nondiscrimination notice), kter˘m se adresátu zakazuje pokraãování
v diskriminaci a dále uloÏení povinnosti pravidelnû informovat
komisi o nápravn˘ch opatﬁeních. Proti upozornûní je se moÏno
bránit pﬁed pracovním tribunálem.
LOCKTON, D. J. Employment law. 6. vydani. Basingstoke [u.a.] :
Palgrave Macmillan, 2008. 509 s., s. 8.
HARDY, S. – BUTLER, M. International Encyclopaedia for
Labour Law and Industrial Relations. Alphen aan den Rijn:
Wolters Kluwer, 2014, s. 55.
Pﬁedpisy jsou citovány v souladu s anglickou praxí. Employment
Protection Act 1975 Chapter 71 oznaãuje zákon, kter˘ byl
publikován v roce 1975 a ve sbírce v poﬁadí jako sedmdesát˘
prv˘. Chapter je v citaci pﬁedpisu téÏ zkracováno na „c“.
1992 c. 52. Angl. Trade Union and Labour Relations
/Consolidation/ Act 1992 chapter 52, dále jen „zákon
o odborov˘ch organizacích a pracovnûprávních vztazích“.
Labour Party utrpûla ve volbách poráÏku v roce 1979 a k jejímu
návratu do vlády do‰lo aÏ v roce 1997.
Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act, 1992,
ust. § 212A a dále ACAS Arbitration Scheme (Great Britain)
Order 2004, SI 2004/753, jakoÏ i ACAS (Flexible Working)
Arbitration Scheme (Great Britain) Order 2004, SI 2004/2333.
Angl. the Employment Rights Act 1996. Zákon je citován jako
1996 c. 18. Ust. § 80G a 80H byly vloÏeny do pﬁedmûtného
zákona ãl. 47 zákona „the Employment Act 2002“.
Angl. Employment Rights (Dispute Resolution) Act 1998.
SANDERS, A. Part one of the Employment Act 2008: „better“
dispute resolution? Industrial Law Journal 2009, roã. 38, ã. 1,
s. 34.
Zejména tzv. Gibbonova zpráva z dubna 2007, která je
dostupná zde http://adrresources.com/getdoc-2-2-1113.php
(Cit.: 3. 5. 2015).
HARDY – BUTLER, op. cit., s. 63.
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ACAS poskytuje pomoc dobrovolnû spolupracujícím subjektÛm, a to v podobû poskytování poradenství, smírãího ﬁízení, rozhodãího
ﬁízení, jakoÏ i dal‰ích souvisejících ãinností. Od
roku 1983 ACAS vede seznam znalcÛ vyuÏívan˘ch tribunály pﬁi ﬁe‰ení sporÛ o rovném odmûÀování k posouzení hodnoty vykonávané
práce úãastníka sporu. V souladu s ust. § 251A
zákona o odborov˘ch organizacích a pracovnûprávních vztazích mÛÏe b˘t ãinnost ACAS
zpoplatnûna.

Poradenská a publikaãní ãinnost
ACAS poskytuje veﬁejnosti, zamûstnancÛm, zamûstnavatelÛm i jejich spolkÛm porady t˘kající
se v‰ech otázek pracovnûprávních vztahÛ, a to
jak na Ïádost, tak z vlastní iniciativy. V posledním pﬁípadû se tak dûje dlouhodobû prostﬁednictvím telefonické linky, webov˘ch stránek
a letákÛ. ACAS je téÏ oprávnûna podávat své
obecnû formulované rady písemnû.24
Dle ust. § 214 zákona o odborov˘ch organizacích a pracovnûprávních vztazích rovnûÏ mÛÏe
ACAS provádût v˘zkum pracovnûprávních
vztahÛ, a to v základní i aplikaãní rovinû. Své
závûry je ACAS za pﬁedpokladu zohlednûni stanovisek zúãastnûn˘ch stran publikovat.25 ACAS
dále vydává doporuãující Sbírku pravidel (angl.
Codes of Practice). V souãasné dobû jsou vydány ãtyﬁi sbírky, a to Sbírka pravidel pro stíÏnostní a disciplinárni ﬁízení, Sbírka pravidel
t˘kajících se dohod o mimosoudním vyrovnání,
poslední dvû sbírky se t˘kají kolektivních pracovnûprávních vztahÛ.

Smírãí ﬁízení
Konciliaãní sluÏby ACAS poskytuje na základû
ust. § 210 zákona o odborov˘ch organizacích
a pracovnûprávních vztazích. Cílem smírãího ﬁízení je za úãasti stran nejen vyﬁe‰it spor zamûstnance se zamûstnavatelem bezprostﬁednû po
jeho vzniku, ale téÏ zabránit jeho dal‰í eskalaci
a následnému soudnímu ﬁízení. V ideálním pﬁípadû by mûlo dojít k odhalení pﬁíãiny sporu
a ACAS by se mûla téÏ snaÏit zlep‰it vztah mezi zamûstnancem a zamûstnavatelem.26 Dle statistick˘ch údajÛ z rokÛ 2013 a 2014 bylo 21 %
vûcí projednávan˘ch pracovními tribunály vyﬁe‰eno smírãím ﬁízením veden˘m ACAS, dal‰ích 52 % vûcí bylo v tûchto létech skonãeno
smírem ãi narovnáním bez uvedení, zda se tak
stalo díky ACAS.27
Konciliace v podobû povinného smírãího ﬁízení (angl. early conciliation) se stala obligatorní podmínkou pro Ïaloby podané od 6. kvûtna
2014 vãetnû. Pracovní tribunál nesmí spor pro-
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jednat, aniÏ by strany sporu absolvovali tento
druh smírãího ﬁízení. Obligatorní podmínkou
Ïaloby je sdûlení ãísla dokladu vystaveného
ACAS o neúspû‰nosti smírãího ﬁízení. Îalobce
je povinen pﬁed podáním Ïaloby ACAS informovat o pﬁedmûtu sporu a jeho úãastnících. ¤ízení není zpoplatnûno.28 ACAS následnû urãí
smírãího úﬁedníka, kter˘ povede jednání se stranami sporu s cílem smírãího vyﬁe‰ení sporu do
jednoho mûsíce, od doruãení Ïádosti ACAS.
LhÛtu lze v˘jimeãnû prodlouÏit o nejv˘‰e 14 dnÛ.
Strany jsou povinny se úãastnit jednání, konciliaãní úﬁedník se v‰ak pokusí o nalezení smírného
ﬁe‰ení pouze, pokud s tím obû strany souhlasí.
Smír se uzavírá v podobû formuláﬁové smlouvy
zkrácenû nazvané „COT3 Agreement“.
ACAS je v‰ak povinna vÏdy kontaktovat potenciálního Ïalovaného, ledaÏe by s provedením smírãího ﬁízení nesouhlasil jiÏ potenciální
Ïalobce. Není-li ho moÏné dostihnout, ãi na Ïádost kterékoliv ze stran, lze kdykoliv smírãí ﬁízení ukonãit. Není-li dosaÏení smíru reálné,
vystaví ACAS doklad o neúspû‰ném prÛbûhu
smírãího ﬁízení. Z publikovan˘ch statistick˘ch
údajÛ prozatím vypl˘vá, Ïe povinné pﬁedbûÏné
smírãí ﬁízení sníÏilo celkov˘ nápad vûcí u pracovních tribunálÛ o 22 %, a v individuálních
sporech o 33 %.29

Rozhodãí ﬁízení
Pravomoc rozhodnout individuální pracovní
spor v poslední podobû získala ACAS Zákonem
o právech pracovníkÛ pﬁi ﬁe‰ení sporÛ.30 Cílem
bylo nabídnout potenciálním stranám individuálního pracovního sporu rychlej‰í, neformálnûj‰í, dÛvûrnûj‰í a ménû nákladnou alternativu
k ﬁízení pﬁed pracovním tribunálem. Pﬁitom je
nutno zmínit, Ïe svého ãasu právû pracovní tribunály mûly b˘t onou rychlej‰í, levnûj‰í a ménû
formální cestou. Následn˘ v˘voj v‰ak ukázal,
Ïe poãet sporÛ projednávan˘ch pracovními tribunály neustále rostl, coÏ vedlo k vy‰‰í náklad-
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LOCKTON, D. J. Employment law. 6. vydání. Basingstoke [u.a.] :
Palgrave Macmillan, 2008, s. 15.
V˘zkumné zprávy jsou dostupné zde
http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=2056
(Cit.: 20. 6. 2015).
LOCKTON, op. cit., s. 17. V˘roãní zpráva ACAS za období
od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013 uvádí, Ïe konciliace vedla v 77 %
k nepokraãování sporu pﬁed pracovním tribunálem. V odborné
literatuﬁe se v‰ak vyslovují pochybnosti o vûrohodnosti tohoto
tvrzení.
DOYLE, B.: Alternative dispute resolution: the employment
tribunal, Arbitration, 2015, roã. 81, ã. 1, s. 20.
HARDY – BUTLER, op. cit., s. 73.
DOYLE, op. cit., s. 23.
Angl. Employment Rights (Dispute Resolution) Act 1998,
chapter 8. Dal‰í v˘jimkou, která ov‰em není pﬁíli‰ vyuÏívána, se
t˘ká Ïalob na nespravedlivé propu‰tûní, kdy by byl aplikován
zvlá‰tní postup pﬁi propou‰tûní upraven˘ vyhlá‰kou dle ust.
§ 110 Employment Rights Act 1996.
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nosti a opûtovnému zbytnûní formalismu
i v tûchto ﬁízeních.31
Zákon o právech pracovníkÛ pﬁi ﬁe‰ení sporÛ
obsahuje v ust. § 7 a 8 právní rámec pro organizaci rozhodãího ﬁízení, jeho konkrétní varianta
je v‰ak urãována pﬁímo ACAS. Platná forma
Rozhodãího ﬁádu ACAS je z roku 2004.32 Pro ﬁízení ve sporech o skonãení pracovního pomûru
má pomûrnû velk˘ v˘znam téÏ „Code of Practise on Disciplinary and Grievance Procedures“,
kter˘ byl projednán Parlamentem 16. ledna 2015
a je úãinn˘ od bﬁezna téhoÏ roku.33 Cílem tohoto zákoníku dobré praxe, pﬁipraven˘m opût
ACAS, je pomoci zamûstnavatelÛm i zamûstnancÛm s ﬁe‰ením sporÛ zejména t˘kajících se
pracovní disciplíny. NedodrÏení doporuãeného
postupu nezneplatÀuje jednání zamûstnavatele
na rozdíl od pﬁedchozí úpravy,34 pracovní
soudy jsou v‰ak k této skuteãnosti povinny pﬁihlíÏet35 a mohou zamûstnavateli nav˘‰it ãi zamûstnanci poníÏit v pﬁípadû neodÛvodnûn˘ch
odch˘lení od zákoníku dobré praxe náhradu aÏ
o 25 %.
Podmínkou pro pﬁedloÏení vûci ACAS je, Ïe
existuje spor, pﬁedchozí smírãí ﬁízení bylo neúspû‰né a strany sporu uzavﬁou písemnou rozhodãí smlouvu. PoÏadavek písemné formy
smlouvy splní rozhodãí smlouvy v pﬁípadû, kdy
byla uzavﬁena v písemné formû nebo prostﬁednictvím písemné komunikace sporn˘ch stran,
anebo byla zaznamenána písemnû. V souvislosti s obsahem rozhodãí smlouvy zákon stanovuje jen povinnost stran pﬁedkládat jejich souãasné
nebo budoucí spory k rozhodnutí v rámci rozhodãího ﬁízení. Obvykle se ov‰em doporuãuje,
aby rozhodãí smlouva obsahovala specifikaci
rozsahu pÛsobnosti rozhodãí smlouvy.
Po sjednání písemné rozhodãí smlouvy
a vzdání se moÏnosti vést ﬁízení pﬁed soudem ãi
pracovním tribunálem jiÏ není moÏné, aby vûc
projednal soud ãi pracovní tribunál. Proto lze
rozhodãí smlouvu podepsat teprve poté, co se
zamûstnanci dostalo kvalifikovaného pouãení
o následcích takového právního jednání, a to
buì ze strany konciliátora ACAS ãi nezávislého
poradce. Strany musí o tom uãinit písemné prohlá‰ení a rozhodãí smlouva musí b˘t doruãena
ACAS do dvou t˘dnÛ od uzavﬁení. Strany sporu musí v pﬁípadû pochybností téÏ zvolit, která
teritoriální varianta rozhodãího ﬁádu ACAS má
b˘t pouÏita.36
Na rozdíl od právních úprav rozhodãího ﬁízení v jin˘ch evropsk˘ch státech, anglická úprava kromû zakotvení její pÛsobnosti v oblasti
smluvních i nesmluvních sporÛ nevymezuje
bliÏ‰í arbitrárnost sporÛ negativním, ãi pozitivním zpÛsobem, ãímÏ zachovává tradiãní pravidlo common law, podle kterého je moÏné
6
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v rozhodãím ﬁízení rozhodovat smluvní ãi nesmluvní spory. Rozhodãí ﬁízení je nepﬁípustné
jedinû v oblasti trestního práva, prostﬁednictvím
arbitráÏe se neﬁe‰í ani spory v oblasti práva rodinného. Zvlá‰tní reÏim platí v pﬁípadech skonãení pracovního pomûru, pokud je nutno
aplikovat unijní právo ãi zákon o lidsk˘ch právech (angl. Human Rights Act 1998).
ACAS neustanovuje rozhodcem vlastní zamûstnance, ale nezávislého rozhodce. Musí se
v‰ak jednat o osobu, která je zapsána na seznamu vedeném ACAS nebo Ústﬁední rozhodãí komisí (angl. Central Arbitration Committee).
Jednoznaãnou nev˘hodou rozhodãího ﬁízení je
skuteãnost, Ïe rozhodce ACAS nemusí mít
právnické vzdûlání a není vázán právními pﬁedpisy, ani precedenty. Rozhodce je povinen respektovat sbírky pravidel a pﬁíruãky. T˘ká-li se
v‰ak ﬁízení unijního práva ãi zákona o lidsk˘ch
právech, je povinností rozhodce pﬁizvat si právního poradce dle bodu 85 a násl. Rozhodãího ﬁádu ACAS.
Dle anglické doktríny je rozhodãí tribunál
oprávnûn˘ rozhodovat o vlastní jurisdikci ve
sporech o platnost rozhodãí smlouvy, stejnû jako o sporn˘ch otázkách ohlednû urãení pﬁesného okruhu sporÛ na rozhodování v rozhodãím
ﬁízení v souladu s rozhodãí smlouvou. Dle bodu 34 Rozhodãího ﬁádu ACAS nicménû platí, Ïe
v pﬁípadû neplatné rozhodãí smlouvy ACAS
bude kontaktovat strany sporu a sdûlí jim nemoÏnost pokraãování v rozhodãím ﬁízení vedeném u ACAS. Pokud se jedná o sporné otázky,
zda je moÏné vést rozhodãí ﬁízení ãi nikoliv, je
dle bodu 9 a násl. Rozhodãího ﬁádu ACAS na
rozhodci, aby posoudil, zda mÛÏe v této vûci
rozhodnout ãi nikoliv.
Rozhodce je povinen ve vûci svolat jednání,
dle bodu 50 Rozhodãího ﬁádu ACAS nesmí b˘t
rozhodnuto jen na základû písemn˘ch dÛkazÛ.
Rozhodãí ﬁízení je neveﬁejné, pokud se sporné
strany nedohodly jinak ãi sporná strana souhlasila s odtajnûním poskytnut˘ch dokumentÛ
v rámci rozhodãího jednání. Kromû toho neveﬁejnost jednání mÛÏe naﬁídit i soud, kdyÏ je nutné
31
32

33

34
35
36

DOYLE, B. Alternative dispute resolution: the employment
tribunal, Arbitration, 2015, roã. 81, ã. 1, s. 20.
Angl. the Acas Arbitration Scheme (Great Britain) 2004
(S. I. 2004 No 753). Dokument je dostupn˘ na
http://www.acas.org.uk/media/pdf/q/a/Acas-Arbitration-schemeunfa ir-dismissal-disputes-England-and-Wales.pdf
(Cit.: 15. 7. 2015).
Dokument je k dispozici na
http://www.acas.org.uk/media/pdf/f/m/Acas-Code-of-Practice-1on-d isciplinary-and-grievance-procedures.pdf (Cit.: 15. 7.
2015). K nedostatkÛm celého procesu srov. SANDERS, A. Part
one of the Employment Act 2008: „better“ dispute resolution?
Industrial Law Journal, 2009, roã. 38, ã. 1, s. 41 a 42.
SANDERS, op. cit., s. 48.
Srov. ust. § 207 zákona o odborov˘ch organicích
a pracovnûprávních vztazích.
Buì anglická a vel‰ská, nebo skotská. Není-li sporu mezi
stranami, pak je rozhodující místo pracovi‰tû.
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chránit právní zájmy kterékoliv sporné strany,
pﬁípadnû neveﬁejnost jednání anebo odtajnûní
dokumentÛ je na základû rozhodnutí soudu
v zájmu spravedlnosti, anebo záleÏitosti, o kter˘ch se rozhoduje v rozhodãím ﬁízení, jsou
pﬁedmûtem soudního jednání. Jednání se koná
na vhodném místû a obvykle netrvá více neÏ
pÛl dne. Rozhodce není oprávnûn pﬁedvolat tﬁetí stranu – fyzickou nebo právnickou osobu, která není spornou stranou v rozhodãím ﬁízení
(bod 72 Rozhodãího ﬁádu ACAS). Strany si nesou své náklady samy, rozhodce v‰ak mÛÏe zamûstnanci pﬁiznat náhradu.
Velmi omezená je rovnûÏ moÏnost opravn˘ch
prostﬁedkÛ. Jedinou v˘jimkou jsou opût pﬁípady, kdy je nutno aplikovat unijní právo ãi zákon
o lidsk˘ch právech. V tûchto pﬁípadech je odvolání pﬁípustné k High Court nebo Central
London County Court dle bodÛ 128 a 129 Rozhodãího ﬁádu ACAS. Je-li rozhodnutím rozhodce
uloÏena povinnost Ïalobce opûtovnû zamûstnat,
lze rozhodnutí vykonat stejn˘m zpÛsobem jako
rozhodnutí soudu.

Pravomoc obecn˘ch
a pracovních soudÛ
Obecné soudy mají v pracovních sporech v˘luãnou pravomoc k projednání a rozhodování
mimo jiné sporÛ o náhradu újmy na zdraví a dále k projednání Ïalob souvisejících s poru‰ením
Zákona o zdraví a bezpeãnosti pﬁi práci z roku
1974.37 Jde-li ve sporu o právo ãi povinnost plynoucí z pracovní smlouvy, náleÏí obecn˘m soudÛm v˘luãná pravomoc téÏ projednat spor
o poru‰ení povinnosti ze smlouvy, poru‰ení povinnosti zamûstnavatele poskytnout zamûstnanci ubytování, poru‰ení prÛmyslov˘ch práv
(napﬁ. práv z patentÛ, ochrann˘ch známek ãi
prÛmyslov˘ch vzorÛ), poru‰ení povinnosti
mlãenlivosti, poru‰ení konkurenãní doloÏky,
nezákonného skonãení pracovního pomûru
(angl. wrongful dismissals) a pﬁedbûÏné opatﬁení.
Obecnû lze konstatovat, Ïe obecné soudy mají
v˘luãnou pravomoc projednat spory z poru‰ení
common law a smlouvy; z tohoto pravidla v‰ak
existují v˘jimky.38
K projednání Ïaloby v prvním stupni je vûcnû
pﬁíslu‰n˘ soud hrabství (angl. County Court)
nebo Vrchní soud (angl. High Court), a to v odvislosti od hodnoty sporu, jeho dÛleÏitosti,
komplexnosti a potﬁebû rychlého projednání.39
V druhém stupni rozhoduje pﬁíslu‰né civilní
oddûlení Odvolacího soudu (angl. Court of Appeal – Civil Division). Pﬁipou‰tí-li odvolací soud
odvolání, rozhoduje o nûm Nejvy‰‰í soud (angl.
Supreme Court).40
Pracovní tribunály
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Zvlá‰tní pracovní soudy nazvané PrÛmyslové
tribunály (angl. Industrial Tribunals) byly zﬁízeny na základû ust. § 12 Zákona o pﬁípravû na
povolání ã. 16 z roku 1964 (angl. Industrial Training Act 1964, Chapter 16).41 Cílem pﬁedmûtného zákona bylo pﬁedev‰ím zlep‰it kvalitu
vzdûlávací soustavy na v‰ech stupních, zejména
v‰ak ‰lo o uãÀovské ‰kolství, a souãasnû sníÏit
náklady s tím spojené.42 PrÛmyslové tribunály
mûly pÛvodnû velmi omezenou pravomoc,
mohly projednávat pouze odvolání proti sankcím uloÏen˘m zamûstnavateli ze strany v˘borÛ
pro pﬁípravu na povolání. Jejich pravomoc se
v‰ak postupnû podstatnû roz‰íﬁila.43 Stejnû tak
se zmûnil téÏ jejich název. Zákon o právech pracovníkÛ pﬁi ﬁe‰ení sporÛ ze dne 1. 8. 199844 pﬁejmenoval tyto soudy45 na pracovní tribunály
(angl. Employment Tribunals).46 O odvolání
rozhoduje Odvolací pracovní tribunál (angl.
Employment Appeal Tribunal neboli zkrácenû
EAT). Pracovní tribunály by ve srovnání s obecn˘mi civilními soudy mûly b˘t rychlej‰í, levnûj‰í a ménû formální cestou ke spravedlnosti.47
Základním procesním pﬁedpisem upravujícím ﬁízení pﬁed pracovními tribunály je Zákon
o pracovních tribunálech z roku 1996,48 proveden˘ Vyhlá‰kou o zﬁízení pracovních tribunálÛ
a pravidlech ﬁízení pﬁed nimi ã. 1237 z roku

37
38
39

40
41

42

43
44
45

46

47

48

Angl. Health and Safety at Work Act 1974 chapter 37.
Pﬁíkladem je the Employment Tribunals Extension of Jurisdiction
(England and Wales) Order 1994.
HARDY – BUTLER, op. cit. , s. 71. Limitem je v˘‰e ‰kody
25 000 liber a v pﬁípadû újmy na zdraví ménû neÏ 50 000 liber,
kdy je stále pﬁíslu‰n˘ soud hrabství.
Od ﬁíjna 2009 se tedy jiÏ není moÏné odvolat ke Snûmovnû
lordÛ. Reformu uskuteãnil the Constitutional Reform Act 2005.
Zákon je k dispozici napﬁ. zde
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1964/16/pdfs/ukpga_196400
16_e n.pdf (Cit.: 16. 12. 2014).
K cílÛm zákona a dal‰ímu v˘voji srov. PETTMAN, B. The
Industrial Training Act: Progress and Attitudes, Management
Decision, roã. 1970, ã. 4, s. 8–12. Základní podnût ke zﬁízení
pracovních tribunálÛ dala tzv. Donovanova komise (pln˘m
názvem angl. The Royal Commission on Trade Unions and
Employers’ Associations), jejíÏ zpráva byla publikována
TURNER, H. A. The Donovan Report in The Economic Journal
1969, roã. 79, ã. 313, s. 1–10. Zpráva je dostupná elektronicky
na http://www.jstor.org/stable/2229625?seq=1;
page_scan_tab_contents (Cit.: 6. 7. 2015).
HARDY – BUTLER, op. cit., s. 71.
Angl. Employment Rights (Dispute Resolution) Act 1998,
chapter 8.
Tyto instituce se samy v pﬁekladech do slovenského jazyka
obvykle samy pﬁekládají pouze jako soudy. K tomu napﬁ.
http://www.employmenttribunalsni.co.uk/oitfet_-_procedural_
bookle t_april_2011_slovakian.pdf (Cit.: 12. 14. 2014).
Zde je ov‰em nutno upozornit, Ïe PrÛmyslové tribunály (angl.
Industrial Tribunals) i nadále existují v Severním Irsku. Zde je
zﬁízen téÏ zvlá‰tní tribunál pro spravedlivé zamûstnávání
(angl. the Fair Employment Tribunal). Napﬁ. v letech 2012/2013
rozhodly prÛmyslové tribunály v 5332 pﬁípadech. Srov. Zprávu
o ãinnosti v letech 2012/2013, s. 16
http://www.employmenttribunalsni.co.uk/oitfet_annual_report_20
13. pdf (Cit.: 14. 6. 2014).
Praktické statistické srovnání poskytuje napﬁ. WATERLOW, J. –
STEPHENSON, K. Recent developments in employment law
from a higher and further education sector perspective,
Education Law Journal, 2015, roã. 16, ã. 1, s. 71.
Angl. Employment Tribunals Act 1996, chapter 17. K dispozici
na http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/17/contents
(Cit.: 5. 7. 2015).
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2013.49 Pokud by se nicménû jednalo o ﬁízení
vymezená v pravidle 94 Pﬁílohy ã. 1 Vyhlá‰ky
o pravidlech ﬁízení pﬁed pracovními tribunály,
postupuje se dle povahy vûci dle pﬁílohy ã. 2 cit.
Vyhlá‰ky. Pﬁíkladem jsou ﬁízení, která mohou
mít dopad na národní bezpeãnost a ﬁízení o nárocích plynoucích z poru‰ení zásad rovného odmûÀování muÏÛ a Ïen, stanoven˘ch Zákonem
o rovnosti ã. 3 z roku 2006 a ã. 15 z roku 2010.50
V souãasnosti náleÏí pracovním tribunálÛm
pravomoc projednávat pracovní spory související s celou ﬁadou zákonÛ a provádûcích pﬁedpisÛ, upravujících pracovní pomûry vãetnû
pﬁípadÛ nespravedlivého skonãení pracovního
pomûru (unfair dismissals), odstupného ãi zásady rovného zacházení, zákazu diskriminace
a práv plynoucích z mateﬁství. Obecnû lze opût
shrnout, Ïe pravomoc pracovních tribunálÛ je
dána v pﬁípadû, Ïe do‰lo k poru‰ení zákona a nikoliv common law ãi smlouvy.
Pracovní tribunál rozhoduje standardnû ve
sloÏení soudce z povolání a dva pﬁísedící, kteﬁí
reprezentují zamûstnavatele a zástupce zamûstnancÛ. Nutno dodat, Ïe novela provedená zákonem „the Employment Act 2008“, posílila
moÏnost pracovního tribunálu rozhodnout ve
vûci bez jednání a potlaãila roli laikÛ na rozhodování jednoduch˘ch vûcí, t˘kajících se více
ménû matematick˘ch v˘poãtÛ.51 Strany nemusí
b˘t v ﬁízení zastoupeny advokátem. Pracovní
tribunál je vázán precedenty Odvolacího pracovního tribunálu, jakoÏ i Odvolacího soudu
i Nejvy‰‰ího soudu. Proti rozhodnutí pracovního tribunálu lze zásadnû podat odvolání k Odvolacímu pracovnímu tribunálu a pak následnû
k Odvolacímu soudu a nakonec téÏ k Nejvy‰‰ímu soudu.
Ust. § 3 Pﬁílohy ã. 1 Vyhlá‰ky o pravidlech ﬁízení pﬁed pracovními tribunály stanoví povinnost pracovního tribunálu usilovat o to, aby
strany k vyﬁe‰ení sporu pﬁednostnû vyuÏily sluÏeb ACAS, soudní ãi jinou mediaci, ãi jin˘ zpÛsob vyﬁe‰ení sporu dohodou. Novela Zákona
o pracovních tribunálech z roku 2009 vloÏila
ust. § 7B, jímÏ bylo stranám pracovního sporu
umoÏnûno vyuÏít mediace zprostﬁedkované
pracovním tribunálem. Po doruãení Ïaloby
soudce povinnû posoudí, zda by bylo moÏné
v daném pﬁípadû zprostﬁedkovat dosaÏení dohody. Pokud Ïaloba dosaÏení dohody umoÏÀuje a ACAS pﬁitom není v této vûci jakkoliv ãinná
(zejména formou smírãího ﬁízení), vyzve soudce strany sporu k vyjádﬁení, zda souhlasí s projednáním jejich sporu v mediaãním ﬁízení.
Pokud úãastníci souhlasí, soudce k mediaci naﬁídí pﬁípravné jednání, které se koná neveﬁejnû.
Mediátorem je sám zvlá‰tû vy‰kolen˘ soudce,52 jehoÏ úlohou je napomoci stranám v uza8
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vﬁení dohody akceptovatelné obûma stranami.
Îádné z tvrzení stran, uãinûné v mediaãním ﬁízení, nemÛÏe b˘t v pﬁípadû neúspûchu mediace
této stranû k tíÏi a pokraãování spoãívá v ﬁádném ﬁízení pﬁed pracovním tribunálem. Úspû‰nost mediace byla udávána jako vysoká
a pohybovala se aÏ kolem 65 %. Nicménû od
29. ãervence 2013 je pouÏití jakéhokoliv alternativního zpÛsobu skonãení pracovních sporÛ
pﬁed pracovním tribunálem zatíÏeno pomûrnû
vysok˘m poplatkem, coÏ pﬁi porovnání situace
v kalendáﬁním ãtvrtletí pﬁed a po zavedení poplatkÛ vedlo k poklesu Ïádostí o alternativní ﬁe‰ení sporu aÏ o 81 %, v pﬁípadû jednotliv˘ch
Ïalob pak aÏ o 85 %.53

Závûr
âeská platná právní úprava stranám, které nejsou schopny ãi ochotny se dohodnout na urovnání sporu t˘kajícího se skonãení pracovního
pomûru nerozhodãí variantou v podobû povinné mediace ãi konciliace, na v˘bûr nedává.54
I kdyÏ (druh˘) zákoník práce jiÏ v˘slovnû arbitrabilitu pracovnûprávních sporÛ nevyluãuje55
a zdá se, Ïe tomu tak bude i nadále,56 relevantní judikaturu pro arbitrabilitu nejen majetkov˘ch pracovnûprávních sporÛ, ale téÏ sporÛ
o urãení neplatnosti právních jednání smûﬁují-

49
50
51

52

53
54

55

56

Angl. The Employment Tribunals /Constitution and Rules of
Procedure/Regulations 2013 No. 1237.
Angl. Equality Act 2006 chapter 3, Equality Act 2010 chapter 15.
SANDERS, A. Part one of the Employment Act 2008: „better“
dispute resolution? Industrial Law Journal, 2009, roã. 38, ã. 1,
s. 45.
Pro pﬁípravu soudní mediace byli v rámci pilotního programu
vybráni a zvlá‰tû pﬁipraveni urãití soudci v roce 2006. Program
byl pak spu‰tûn v celostátním mûﬁítku od roku 2009. K tomu
Ministry of Justice, Presidential Guidance – General Case
Managment (March 2014). Dokument je dostupn˘ na
https://www.judiciary.gov.uk/wpcontent/uploads/2014/08/president ial-guidance-general-casemanagement.pdf (Cit.: 15. 7. 2015).
DOYLE, B. Alternative dispute resolution: the employment
tribunal, Arbitration 2015, roã. 81, ã. 1, s. 20.
K faktorÛm ovlivÀujícím v˘bûr metody alternativního urovnání
sporu srov. WINTROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní,
4. aktualizované vydání, Praha: Linde, 2006, autor SMOLÍK, P.
s. 670.
Oporu pro tvrzení, Ïe ve‰keré spory mezi zamûstnavatelem
a zamûstnancem z pracovního pomûru anebo z dohod o pracích
konan˘ch mimo pracovní pomûr (bez ohledu na to, zda se
jednalo o majetkové nebo jiné spory) projednávají a rozhodují
soudy, nalezla doktrína v ust. § 207 zákona ã. 65/1965 Sb.
zákoník práce, v redakci od 1. 2. 1991 (k formulaãní zmûnû pak
do‰lo zákonem ã. 74/1994 Sb.). K tomu srov. SOUâKOVÁ, M.
Novela zákoníku práce, Právní rozhledy, 1994, ã. 5, s. 145.
Návrh zmûny zákoníku práce doplÀující do zákona ust.
§ 3a zÛstal do rozpu‰tûní Poslanecké snûmovny PâR ve
druhém ãtení. Jednalo se o poslaneckou iniciativu, snûmovní
tisk 618. Pﬁedmûtné ust. § 3a mûlo mít dvû vûty, kaÏdou
v jednom odstavci: „Spory z pracovnûprávních vztahÛ
projednávají a rozhodují soudy. Od ustanovení tohoto odstavce
není moÏné se odch˘lit. Pracovní smlouvy a dohody o pracích
konan˘ch mimo pracovní pomûr, které obsahují rozhodãí
doloÏku, jsou v této ãásti neplatné.“ Úãinnost byla navrhována
od 1. 1. 2013. Pﬁedmûtn˘ návrh v˘bory buì neprojednaly, nebo
vydaly usnesení bez stanoviska. Více srov. na
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=618 (Cit.: 1. 2. 2014).
K podstatû návrhu skvûle vystihující Pichrt, J. Zakazuje se vstup
v‰em vandrovním, protoÏe nevíme, kdo je lump, Hospodáﬁské
noviny, 8. 2. 2013, s. 8.
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cích ke skonãením pracovního pomûru stále postrádáme.57
Dynamicky se vyvíjející anglická úprava mediace, konciliace a rozhodãího ﬁízení ve sporech
t˘kajících se skonãení pracovního pomûru, kde
jedna reforma stíhá druhou, nemÛÏe b˘t rozhodnû pro âeskou republiku jedin˘m ãi dokonce hlavním ideov˘m vzorem, a to pﬁedev‰ím
pro rozdílnou právní kulturu. Jako pﬁíklad zaslouÏí uvést postﬁeh Gibbonsovy zprávy, jeÏ zásadním zpÛsobem ovlivnila zákonodárce, Ïe
pﬁíli‰ná zákonná úprava postupu pﬁi neplatnosti skonãení pracovního pomûru ‰kodí.58 Jisté
prvky vnesené do anglického prostﬁedí posledními reformami v‰ak rozhodnû nepostrádají na
zajímavosti.
Rozhodãí ﬁízení vedené ACAS v poslední podobû bylo zavedeno zákonem „the Employment Act 2008“, kterému se trefnû pﬁezdívalo
zjednodu‰ující zákon (ang. the Employment
Simplification Bill). Zavedení rozhodãího ﬁízení
v pﬁípadû skonãení pracovního pomûru bylo
souãástí nové koncepce zákonné ochrany pﬁed

skonãením pracovního pomûru, jeÏ byla vedena
pﬁedev‰ím snahou u‰etﬁit provozní náklady
zvlá‰tních pracovních soudÛ – pracovních tribunálÛ. Jedním z bodÛ této reformy, kter˘ by
nemûl ujít pozornosti ãeského ãtenáﬁe, byla snaha ﬁe‰it spor pﬁedev‰ím v jeho rannûj‰ích fázích,
neboÈ rozhoﬁí-li se plnû, nese s sebou vedle zatíÏení justice téÏ obtíÏnû napravitelné následky
pro v‰echny zúãastnûné. Právû povinné pﬁedbûÏné smírãí ﬁízení pﬁed ACAS zavedené
v kvûtnu 2014 se zdá b˘t v tomto smûru velk˘m
pﬁíslibem, byÈ za cenu znesnadnûní pﬁístupu
k soudnímu smírãímu ﬁízení zavedením pomûrnû vysok˘ch soudních poplatkÛ.

57

58

Srov. DRÁPAL, L. – BURE·, J. a kol. Obãansk˘ soudní ﬁád I, II
Komentáﬁ. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 707. V rámci
grantového v˘zkumu byla v letech 2013, 2014 a 2015
provedena anal˘za judikatury krajsk˘ch a okresních soudÛ, v níÏ
se ukázalo, Ïe okresní soudy v tûchto pﬁípadech rozhodují
naprosto ojedinûle.
Zejména tzv. Gibbonsova zpráva z dubna 2007, která je
dostupná na http://adrresources.com/getdoc-2-2-1113.php
(Cit.: 3. 5. 2015).

V nakladatelství Wolters Kluwer právû vy‰lo

www.wolterskluwer.cz

¤ád Rozhodãího soudu pﬁi Hospodáﬁské komoﬁe
âeské republiky a Agrární komoﬁe âeské republiky.
Komentáﬁ
Martin Maisner, Vojtûch Trapl
Kniha je vÛbec prvním komentáﬁem k ¤ádu Rozhodãího soudu pﬁi
Hospodáﬁské komoﬁe âeské republiky a Agrární komoﬁe âeské republiky,
kter˘ je jedním ze stál˘ch rozhodãích soudÛ v âR. Praktick˘ komentáﬁ z pera
dlouholet˘ch rozhodcÛ seznamuje ãtenáﬁe s ústavními a zákonn˘mi
pﬁedpoklady fungování této instituce, provádí ho jednotliv˘mi kroky ﬁízení
pﬁed Rozhodãím soudem a upozorÀuje na problematické momenty ﬁízení,
které byly opakovanû ﬁe‰eny nejen v praxi Rozhodãího soudu, ale také
v judikatuﬁe obecn˘ch soudÛ.
Komentované znûní vychází z posledního stavu textu ¤ádu Rozhodãího
soudu, kter˘ byl novelizován k 1. 10. 2015. Kniha navíc obsahuje ãeské znûní
PokynÛ IBA pro pﬁípad stﬁetu zájmÛ v mezinárodní arbitráÏi. Tato základní
pravidla Mezinárodní advokátní komory mohou b˘t inspirativní i pro ãeské
prostﬁedí a mohou v˘znamnû pﬁispût ke sjednocování praxe v ﬁízení pﬁed
Rozhodãím soudem.
Autoﬁi jsou dlouholet˘mi rozhodci zapsan˘mi u Rozhodãího soudu pﬁi
Hospodáﬁské komoﬁe âR a Agrární komoﬁe âR a pÛsobícími i v mezinárodní
arbitráÏní komunitû. Martin Maisner je také spoluautorem komentáﬁe
k zákonu o rozhodãím ﬁízení (2015).

BroÏ., 495 Kã.
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