
Abstrakt 
 

Rigorózní práce „Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky“ se zabývá především právní úpravou rozhodčí 

řízení vedeného před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“). Těžištěm této práce je pojednání zejména 

o úpravě obsažené v Řádu Rozhodčího soudu, který obsahuje poměrně komplexní úpravu 

pravidel pro vedené rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem a rovněž o právní úpravě 

obsažené v zákoně č. 216/1994 Sb., o o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, 

v aktuálním znění. Při pojednání o problematice rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem 

nebyl opomíjená ani rozsáhlá rozhodovací praxe obecných civilních soudů a odborná literatura.  

Rigorózní práce si dala za cíl nejen popis rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem, ale 

rovněž jejím cílem bylo zaměřit se i na aktuální problémy související s tímto řízení a se 

současnou právní úpravou; současně bylo cílem nabídnout vlastní úvahu ohledně 

problematických témat a tak, kde to bylo alespoň trochu možné, najít východisko. Obsahem 

práce je pojednání o instituci rozhodčího řízení, o druzích rozhodčího řízení, dále o Rozhodčím 

soudu, jeho orgánech a o jeho fungování. Dále není opomenuto ani pojednání o funkci 

rozhodce, tj. o otázkách náležitostí na výkon funkce rozhodce, o povinnostech a právech 

rozhodce a současně o námitce podjatosti rozhodce. Práce se rovněž věnuje některým etickým 

otázkám, které jsou spojeny s výkonem funkce rozhodce. Dále práce představuje rozhodčí 

řízení jako celek, tj. zásady, na kterých rozhodčí řízení stojí, dále instituty, které jsou 

rozhodčímu řízení vlastní, přes samotný postup v rozhodčím řízení. Čtenáři je tak nabídnut 

komplexní přehled možných postupů v rámci rozhodčího řízení a většiny institutů, které jsou 

pro rozhodčí řízení běžné. V této práci je rovněž řešena i otázka ukončení rozhodčího řízení, 

přičemž kapitola 12. se věnuje stručně i otázce zrušení rozhodčího nálezu a jeho přezkumu. 

Stručně jsou rovněž představeny i další speciální durhy rozhodčího řízení (jako např. rozhodčí 

řízení on-line).  

Domnívám se, že práce může případnému čtenáři nabídnout komplexní náhled do 

problematiky rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem; pokud by se nicméně našly otázky, 

na které tato práce nenabízí čtenáři komplexní odpověď, nabídne tato práce čtenáři základ pro 

jeho bádání, jelikož je zpracována z velkého množství odborné literatury a článků, které jsou v 



hojné míře v práci citovány a je tak možné si pro vlastní potřeby tuto literaturu a další zdroje 

dohledat.  

 


