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PORUCHA A SPOR

 porucha je stav, kdy se skutečný stav liší od stavu předpokládaného 
smlouvou

 spor je způsoben rozdílnou interpretací nastalého stavu smluvními 
stranami

 spor je výrazem neschopnosti stran řešit nastalou situaci kompromisem 
a dohodou 
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CHARAKTERISTIKA DIGITÁLNÍHO VĚKU

 dynamika a globalizace obchodních vztahů

 nové obchodní modely, 

 vysoký podíl IT

 problémy v minulosti neřešené (kybernetická bezpečnost, GDPR)

 vysoká technická a odborná náročnost

 ne zcela podrobná právní úprava (např. kryptoměny)

 důraz na rychlost a efektivitu
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ZÁKLADNÍ PARAMETRY EFEKTIVITY ŘEŠENÍ SPORU

 kvalita rozhodnutí (odbornost)

 rychlost konečného vyřešení sporu

 náklady na vyřešení sporu

 obligatorní

 ovlivnitelné

 vzájemný poměr parametrů efektivity řešení sporu

JUDr. Martin Maisner, PhD, MCIArb                                                                                            24.5.2018



MOŽNÉ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPORU

 jednání, dohoda, kompromis

 řešení sporu státními soudy

 rozhodčí řízení (arbitráž)

 jiné alternativní způsoby řešení sporu
 mediace a konciliace

 med-arb

 nezávazná arbitráž
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ŘEŠENÍ SPORU STÁTNÍMI SOUDY

 podstata a výhody klasického soudního řízení

 nové technické prvky v řízení

 odborná úroveň a potřebné znalosti soudců

 délka sporu

 náklady řízení
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ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

 podstata rozhodčího řízení

 stálé rozhodčí soudy

 zahraniční rozhodčí instituce

 rozhodčí řízení s rozhodci ad hoc

 výhody a specifika rozhodčího řízení

 aktuální trendy rozhodčího řízení
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ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPORŮ

 jednotlivé typy a jejich rozdíly

 co je společné

 výhody a nevýhody

 fixace výsledku
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HLAVNÍ PROBLÉMY ELEKTRONICKÝCH DAT

 je obsah čitelný a srozumitelný?

 je zřejmé, kdo je jejich původcem?

 je zřejmé, kdy byly pořízeny (odeslány, uloženy)?

 je jisté, že nebyly pozměňovány nebo upravovány?
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ELEKTRONICKÉ DŮKAZNÍ PROSTŘEDKY

 výpisy komunikace

 analýza zařízení nebo systému

 znalci

 počítačové programy užívané k dokazování
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E-DATA A DOKAZOVÁNÍ V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ

 odlišné postavení rozhodčího soudu a stran v rozhodčím řízení

 strany mají povinnost tvrzení a důkazní břemeno

 způsob provedení důkazů stanoví rozhodčí senát

 strany se v rozhodčí smlouvě mohou dohodnout na pravidlech 
dokazování
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SPECIÁLNÍ NÁSTROJE DOKAZOVÁNÍ

 anglosaský a kontinentální přístup

 princip „production“ a „e-production“

 princip „discovery“ a  „e-discovery“

 praktické zkušenosti
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A STÁLE PLATÍ…..

 otázku řešení sporu řešte vždy na samém počátku smluvního vztahu! 

 vždy zvažte, zda jste již ve stádiu sporu, nebo zda se jedná jen o 
intenzivní vyjednávání!

 nepředstírejte, že rozumíte všemu! potenciální spor konzultujte s 
odborníkem a zvolte optimální variantu!

 zachování korektních vztahů má cenu, vždy je lepší smír než vítězství ! 
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