
Posudek  oponenta  disertační práce Filipa Čeladníka na téma Rozhodčí řízení.  

 

 

 

Byla mi předložena k oponentuře obhájená  disertační práce Filipa Čeladníka  na téma 

Rozhodčí  řízení. Mým úkolem je posoudit, zda tato práce splňuje nároky na  práci rigorózní 

nikoliv 

  

Práci hodnotí kladně z několika důvodů. Prvním  důvodem je, že autor se snaží zpracovat co 

nejvíce mezinárodních  zdrojů a poznatků. V úvodu práce autor uvádí jako zdroj pro  tvorbu 

práce i  jeho studium Velké Británii. Tento  zdroj je poznatelný téměř v celém textu práce, s tím 

že převážná část zdrojů a pramenů použitých  při tvorbě práce, jsou mezinárodní prameny . 

 

 

Druhým důvodem je značná míra kritičnosti práce zejména ta, která se vztahuje k tuzemské 

právní úpravě rozhodčího řízení. Teprve ze  srovnání tuzemské  právní úpravy  s mezinárodní, 

je zřejmé, co všechno by mohlo být v tuzemské právní úpravě legislativně upraveno jinak.  Zcela 

se ztotožňuji s  autorem v závěrech, kdy uvádí,  že synonymem tuzemské právní úpravy je 

snaha vše upravit co nejdetailněji zákonem a reagovat v podstatě každý negativní jev společnosti  

detailní právní úpravou . Tímto způsobem se  česká legislativa do značné míry vzdaluje 

světovému  vývoji i  tradicím  rozhodčího řízení. Autor správně poukazuje na skutečnost, že ve 

Velké Británii se  právo včetně vývoje rozhodčího řízení tvořilo téměř pět 5 století, zatímco v 

ČR zatímco  vývoj práva v ČR zaznamenala dvě  přerušení existence právního státu. 

 Práce se dělí v  podstatě do dvou hlavních částí.  Přitom se základní části dělí do kapitol a 

podkapitol. Autor po výkladu historie rozhodčího řízení a základních pojmů  postupně analyzuje 

jednotlivé prvky rozhodčího řízení.  

Ve zvláštní  kapitole se autor  velmi kriticky věnuje přezkumu rozhodčích nálezů soudem, kdy 

podle jeho názoru je možné v rámci smluvní volnosti stran přezkoumávat rozhodčí nález i 

z důvodu věcného posouzení. Zde autor poukazuje na mezinárodní právní úpravu, v prvé řadě na 

úpravu Velké Británie. Ve druhé hlavní části  se autor věnuje mezinárodnímu investičnímu 

rozhodčímu řízení, které v ČR postupně nabývá na významu. Stručné v závěru pak autor stručně  

rekapituluje jednotlivé části práce. 

 K jednotlivým částem práce několik drobnějších poznámek: 

Na straně  131 autor uvádí, že rozhodčí řízení lze charakterizovat „následovně“ ( bez užití 

dvojtečky) . Poté následuje velké množství názorů z oblasti odborné literatury. Tento systém je 

poněkud v rozporu s uvozující uvozující větou, kdy čtenář očekává  vyústění v definici . Tuto 

autor uvedl až na straně 136 , kde autor vytváří svou definici řízení.  Postup sice nepokládám za 

negativum  práce, spíše by mohla být myšlenka vyjádřena stylisticky jinak.   

Na straně 46 se ztotožňují s názorem autora , aby namísto výrazu „Smlouva o rozhodci“ měl být 

použit přísnější výraz „smlouva o předložení věci k rozhodčímu činů“, neboť ta lépe vystihuje 

povahu uvedeného ujednání 

Na straně 49 až 51 se autor zabývá výkladem písemné formy jako podmínky pro platnost 



rozhodčí smlouvy. Zde podle mého soudu autor  správně poukazuje na mezinárodní předpisy o 

rozhodčím řízení s tím, že striktní česká právní úprava poněkud zaostává a měla by být změněna. 

Zejména v obchodní praxi je  čím dále více používána  elektronické komunikace a rovněž 

způsob prokázání písemné formy rozhodčí smlouvy by měl být podle mého názoru 

benevolentnější.  

Rovněž se ztotožňuji s názorem auditora na přístup k rozhodování spotřebitelských sporů před 

rozhodci. Co bych ale chtěl znát, je názor autora na možnost řešit pracovně-právní spory rovněž 

před rozhodci? 

 

Dále bych chtěl znát názor autora na případnou odpovědnost rozhodce za škodu, která vznikla v 

příčinné souvislosti s vadným rozhodčím nálezem. O této problematice se autor v práci nezmínil, 

což při rozsahu práce ale nepovažuji za výtku. 

 

Na straně 83 autor cituje odborný názor že v rozhodčím řízení před stálým rozhodčím soudem je 

zahájeno již podáním žaloby na tento soud, ale u jiných řízení je řízení zahájeno až doručením 

žaloby rozhodci. Domnívám se ale, že tento názor neodpovídá povaze principů dojití žaloby k 

soudu, kdy se staví běh promlčecí či prekluzivní lhůty. Samotné podání žaloby ještě neznamená, 

že žaloba bude soudu či rozhodčímu soudu doručena, a to se týká i použití elektronické 

komunikace - datových schránek. 

 

Na straně 105 se autor mimo jiné věnuje důvodu pro zrušení rozhodčího nálezu spočívajícího  v 

nedostatku možnosti projednat věc před rozhodci. Zde autor správně poukazuje na to, že se musí 

jednat o naprosto zásadní porušení procesních principů. Diskusní otázku by bylo, kdybychom se 

inspirovali ustanovením o.s.ř. o důvodů pro žalobu pro zmatečnost, kdy nemožnost jednat před 

soudem  musí být v příčinné souvislosti s nesprávným rozhodnutím. Za dané právní úpravy  to 

však podle mého soudu možné není, neboť by to zároveň znamenalo věcné přezkoumání 

rozhodčího nálezu. Nicméně, kdybychom připustili názoru autora, že je možné rozhodčí nález na 

základě vůle stran přezkoumat soudem i věcné, mohlo by mít uvedené řešení a inspirace své 

místo. 

 

Závěr: 

 

Práci pokládám za velmi dobře zpracovanou. Řada závěrů by podle mého názoru mohla být 

použita v legislativním procesu. Práce je psána velmi dobrým jazykem . Jednotlivé  části práce 

na sebe logicky navazují a rovněž jsem spokojen s metodami použitými při tvorbě práce, tedy 

zejména s metodu komparace s mezinárodní právní úpravou, kdy autor projevil velmi hluboké 

znalosti této úpravy. 

Jednoznačně se proto domnívám, že práce splňuje všechna kritéria pro její uznání jako práce 

rigorózní a doporučují tedy práci obhajobě. 

 

V Praze dne 21. 4. 2019 

 

JUDr. Tomáš Pohl 


