
Posudek oponentky 

na rigorózní práci Mgr. Andrey Grivalské na téma: 

Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře  České republiky a 

Agrární komoře České republiky 

Autorka předložila k posouzení rigorózní práci na shora uvedené téma o rozsahu 110 stran 

vlastního textu. Práce obsahuje všechny stanovené náležitosti a přílohy. 

K volbě tématu: 

 Rozhodčí řízení  - jako jedna z alternativních metod řešení sporů  - má trvale zakotvené místo  

v právních řádech většiny zemí obou základních typů právních systémů. V podmínkách 

českého právního řádu utrpěla  pověst rozhodčího řízení v souvislosti s určitým typem 

rozhodčích doložek ve spotřebitelských sporech a prošla zásadní změnou právní úpravy, která 

vyvrcholila zákazem rozhodčího řízení v spotřebitelských sporech. Stálé rozhodčí soudy jsou 

institucemi, které mohou zásadně význam a rozhodčího řízení ovlivnit. Považuji proto volbu 

tématu za zdařilou. 

K systematice práce:  

Systematiku práce považuji za její největší slabinu. Názvy a obsahy jednotlivých kapitol se 

překrývají a výklad nepostupuje v přirozené logice tématu (viz např. kapitolu 5. A kapitolu 7. 

A 4.5 a 4.5.1). Autorka měla soustředit výklad otázek institucionálních na straně jedné a 

procesních na straně druhé. Výklad je však roztříštěný a text pro čtenáře nepřehledný. 

Jednotlivé partie pak mají v důsledku nesystematičnosti výkladu disproporční rozsah (viz 

např. výklad o dokazování  a  o funkci rozhodce). 

Kvalitu práce rovněž zbytečně snižují překlepy (viz již v Obsahu v názvu 16. kapitoly nebo na 

str. 43, třetí řádek). Kapitola věnovaná dokazování nezačíná na str. uvedené v Obsahu 

rigorózní práce. 

  K vlastnímu obsahu: 

Autorčin výklad je převážně fundovaný a na adekvátní odborné úrovni, vychází ze znalosti 

rozsáhlého souboru pramenů, včetně judikatury. Nevyhýbá se diskusním otázkám (mj. jde o 

závaznost rozhodčí smlouvy pro právní nástupce  stran této smlouvy na str.39 a následující). 



 V rámci ústní obhajoby by se měla autorka vyjádřit například k otázce, zda je nadále 

nezbytné setrvávat u vyloučení rozhodců - cizinců  - pro tuzemské spory a jak je vymezen 

pojem tuzemský spor. Na str. 43 v posledním odstavci je nesprávný závěr autorky ohledně 

spotřebitelských sporů.  Na str. 83 je chybně interpretován pojem předvolání svědka, resp. je 

zaměněn s jeho předvedením. Naopak je zasvěcený výklad na str. 88 an. ohledně event. 

uplatnění zásady koncentrační v rozhodčím řízení. Žádoucí podobu poučení strany 

v rozhodčím řízení podle § 118a odst.2 OSŘ by mohla autorka doplnit v rámci ústní 

obhajoby.   

Celkově hodnotím předloženou práci, která je i přes uvedené výhrady způsobilá být 

předmětem ústní obhajoby. 

Závěr: 

Předloženou rigorózní práci d o p o r u č u j i k ústní obhajobě. 

V Praze dne 1.11.2018 

Doc.JUDr.Alena Macková, Ph.D. 

oponentka 

 

      


