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Téma diplomové práce zvolené diplomantkou si určitě zaslouží pozornost, i když ho s 

ohledem na historické zaměření práce nelze považovat za zvlášť aktuální. V úvodu 

diplomantka bohužel nestanovuje cíl práce, ale nalezneme ho až v závěru práce: „Cílem této 

práce bylo představit problematiku mezinárodního rozhodčího řízení, neboli arbitráže, spolu 

s jejím historickým vývojem od jejích počátků v dobách Starověkého Řecka, kdy podoba 

tehdejšího rozhodčího řízení měla se současnými procesy mezinárodní arbitráže jen pramálo 

společného, přes jeho zapomenutí v době Římského impéria, jeho znovuobjevení v době 

temného Středověku, změny pravidel a inovace procesu, které přišly s rokem 1794 a podpisem 

Smlouvy z Jay, až do současné podoby rozhodčího řízení. To vše spolu se zvláštním 

zaměřením na Stálý Rozhodčí Soud v Haagu, jeho historii, kontext provázející jeho vznik, jeho 

rozhodčí činnost a způsob jakým řešení sporu probíhá.“ (s. 55). Vzhledem k tak širokému 

zaměření lze jen těžko říci, zda cíle práce bylo opravdu dosaženo, ale nepochybně určitou 

představu o fungování mezinárodního rozhodčího řízení tato diplomová práce poskytuje. 

Práce je členěna do úvodu, sedmi kapitol a závěru, přičemž úvod je označen jako první 

kapitola a závěr jako devátá. V úvodu práce autorka krátce popisuje, proč se rozhodla tímto 

tématem zabývat a vymezuje obsah jednotlivých kapitol. Neuvádí zde ale vědecké metody, 

jež byly použity při zkoumání tématu diplomové práce. Nezmiňuje ani jména autorů, z jejichž 

děl převážně čerpala, stav poznání a přínos dané diplomové práce pro vědu mezinárodního 

práva. 

Celá druhá kapitola práce činí pouze jednu stránku, kde autorka odkazuje na definici 

jednotlivých pojmů, přičemž neuvádí žádný zdroj, ze kterého čerpala. 

Třetí kapitola je složena ze dvou stránek, kde diplomantka popisuje základy 

mezinárodního rozhodčího řízení. Zde v celé kapitole je odkaz pouze na jeden elektronický 

zdroj, který má název „Soudní řízení nebo arbitráž“? Jedná se o informační článek pro 

klienty, který byl vypracován zaměstnanci advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners 

s.r.o. 

Kapitoly čtyři až šest jsou zaměřeny na historii mezinárodní arbitráže od starověku do 

moderní doby. Popis je nepochybně zajímavý, ale chybí návaznost a propojenost mezi 

jednotlivými částmi. Citace elektronických zdrojů zde neodpovídá Metodám citování 

literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a 

ISO 690-2, které jsou doporučené Právnickou fakultou. Na straně 14 v poznámce č. 17 
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autorka neuvádí číslo stránky zdroje, ze kterého cituje. Mimoto lze doplnit, že citace je větou, 

a tedy na konci by měla být tečka. Tečky v práci absentují u téměř všech poznámek pod 

čarou. Ve zmíněných kapitolách chybí shrnutí hlavní myšlenky a vyjádření vlastního názoru 

diplomantky na problematiku, propojení s aktuální situaci. Obecně je ale tato část práce čtivá 

a mohla by být vhodným zdrojem pro laiky.   

Sedmá kapitola s názvem Stálý rozhodčí soud se věnuje zejména dějinám vzniku 

arbitráže. Zde autorka na jedné straně (s. 26) odkazuje na úlohu ruského cara při vzniku 

tohoto soudu, přičemž na třech místech na této jediné straně ho pojmenovává nejprve jako 

Mikoláše II., poté jako Nikolajeviče II. a nakonec jako Mikuláše II. Z textu tedy není úplně 

zřejmé, zda se jedná pořád o tu tutéž osobu. Za přínosnou lze považovat podkapitolu 7.4 této 

práce, která popisuje vybrané případy řešené před Stálým rozhodčím soudem. Je ale škoda, že 

autorka tento výběr nijak nekomentuje. Podkapitola 7.5 je z devadesáti procent složena ze 

seznamu názvů jednotlivých arbitrážních sporů. Diplomantka tento seznam nijak nekomentuje 

a není proto jasné, co vlastně diplomantka sledovala jeho zařazením do obsahu práce, pokud 

předpokládáme, že se nejedná o pouhou snahu dotlačit text práce za hranici získání 

nezbytného počtu znaků. Nalezneme zde také nepřesnosti. V první větě diplomantka uvádí: 

„V současné době (stav k 20. květnu 2018) figuruje Stálý Rozhodčí soud jako Registr v pěti 

mezistátních rozhodčích řízeních…“. Přitom dále uvedený seznam odkazuje na pouze tři, 

nikoliv pět takových řízení. Dle údajů z webu Stálého rozhodčího soudu (viz https://pca-

cpa.org/en/cases/) se jedná o pouze tři případy.  

Poslední osmá kapitola diplomové práce má název Česká republika v arbitrážním 

řízení před Stálým rozhodčím soudem. Zde se autorka věnuje postavení České republiky před 

touto soudní institucí. Zde opět překvapuje dvoustránkový seznam států, se kterými uzavřela 

Česká republika dvoustranné investiční dohody (viz komentář k podkapitole 7.5). Taková 

informace patří spíše do příloh diplomové práce než do jejího vlastního textu. Dále autorka 

popisuje tři rozhodčí řízení před Stálým rozhodčím soudem, kde žalovanou stranou byla 

Česká republika. Diplomantce se v práci nepochybně daří využití deskriptivní metody. Přála 

bych si zde však vidět také aplikaci metody analýzy. Chtěla bych se také zeptat, proč se 

autorka rozhodla vynechat případ Antaris Solar GmbH (Germany) and Dr. Michael Göde 

(Germany) v. The Czech Republic. 

V závěru práce diplomantka shrnuje hlavní poznatky práce: „Jak jsem ukázala v této 

mé diplomové práci, mezinárodní rozhodčí řízení a spolu s ním i Stálý Rozhodčí soud i přes 

počáteční pochyby a nedůvěru která vůči nim panovala ze všech stran, se dokázaly stát 

nejvíce užívanou formou alternativního řešení sporů v mezinárodní úrovni a to zejména v 

kategorii sporů mezi jednotlivými státními entitami.“ 

Formální stránka diplomové práce není moc zvládnuta, práce obsahuje hodně překlepů 

a mohla by být také lépe formátována. Určitý problém vidím v absenci stanovených zkratek a 

používání stejných pojmenování pro odlišné předměty. Práce např. často používá pro Stálý 

rozhodčí soud zkratku „Soud“, ale pak na straně 35 píše: „Dne 11. listopadu 1875 bylo 

Soudem rozhodnuto, že biskupům náleží šesti procentní podíl z ročních úroků z poloviny 

majetku The Pious Fund of the Californias…“. Tato informace však odporuje obecným 

https://pca-cpa.org/en/cases/
https://pca-cpa.org/en/cases/
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znalostem a také větě diplomantky na straně 26: „Stálý rozhodčí soud byl založen v roce 1899 

Úmluvou o pokojném vyřizování mezinárodních sporů z první Haagské konference…“. 

Na ústní obhajobu nabízím následující otázky: 

1. Jaké historické období autorka považuje za nejlepší pro vývoj mezinárodní 

arbitráže?  

2. Jak by měl dle názoru diplomantky rozhodnout Stálý rozhodčí soud ve věci 

Dispute Concerning Coastal State Rights in the Black Sea, Sea of Azov, and Kerch 

Strait (Ukrajina vs. Ruská federace)? 

3. Jak by měla postupovat Česká republika v oblasti investičního práva, aby byla 

úspěšná před Stálým rozhodčím soudem? 

I přes vytčené nedostatky doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

 

V Praze dne 22. 11. 2018 

 

 

JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva Ph.D. 

oponent diplomové práce 

 


