
Abstrakt 
 

Mezinárodní arbitráž a její kořeny 
 
 

Arbitráž, neboli rozhodčí řízení je v současné době jednou z nejvíce užívaných forem řešení sporů a to 
jak v mezinárodních, tak ve vnitrostátních otázkách. Vzhledem k vysokému nárůstu sporů řešených 
právě prostřednictvím rozhodce zejména v posledních dvaceti letech tohoto století může rozhodčí 
řízení dnes již směle konkurovat soudnímu řízení v oblíbenosti a počtu předložených sporů. S ohledem 
na výrazný nárůst užívání rozhodčích doložek především v soukromoprávních smlouvách, dochází 
vcelku často k mylným domněnkám, že rozhodčí řízení je primárně institutem soukromého práva a že 
se jedná o novodobý institut, který byl vytvořen až v moderní době a historicky vůbec neexistoval.  
 
V kapitole čtyři až šest této diplomové práce se zaměřím na dokázání, že kořeny dnes tak běžně 
užívaného institutu rozhodčího řízení sahají až do dob Starověkého Řecka, které se stalo kolébkou jak 
civilizace, tak právě rozhodčího řízení. Následně v této části také zmapuji vývoj rozhodčího řízení právě 
během dvou tisíc let jeho existence, a této historické ose poukážu, které aspekty rozhodčího řízení 
přetrvaly až do dnešních let, a v čem se naopak průběh a vedení dnešního rozhodčího řízení zásadně 
odlišuje od toho původního.  
 
Kapitolu sedm mé diplomové práce pak budu věnovat problematice Stálého Rozhodčího soudu v 
Haagu, jeho vzniku, procesu fungování a vývoji jeho postavení v mezinárodní sféře. Spolu s tím se také 
budu věnovat některým nejznámějším sporům, které se před Stálý Rozhodčí soud v Haagu dostaly, jak 
probíhalo řízení o nic a nakonec i výsledná rozhodnutí Stálého Rozhodčího soudu v Haagu ve věci 
samé.  
 
V kapitole osm mé diplomové práce ještě v krátkosti přiblížím postavení České republiky v rámci 
rozhodčích sporů a zaměřím se na důvody, proč byla v posledních letech jejich tak častým účastníkem, 
a to se zaměřením zejména na oblast sporů v otázkách mezinárodníc investic.  
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