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        Předsedající prof. Pauknerová přivítala přítomné členy komise a sdělila, že 

jsou splněny předpoklady k obhajobě doktorské dizertační práce JUDr. Jana 

Přiba. Uchazeč předložil dizertační práci nazvanou „Právní úprava 

mimosoudních způsobů řešení mezinárodních obchodních sporů v Ruské 

federaci“. 

 
       V úvodním slově hovořil uchazeč o koncepci a pojetí práce. Zmínil 

problematiku rozhodčího řízení a požadavků na výkon funkce rozhodce. Dále se 

zabýval otázkami mediace jako neformálního postupu zprostředkování sporů a 

porovnávání právní úpravy dílčích aspektů jejich řešení. V neposlední řadě se 

věnoval problematice mezinárodních smluv. 

  

    První oponent doc. Rozehnal doporučil práci k obhajobě. Vytkl autorovi 

popisnost, absenci syntézy a vědeckého zhodnocení. Oponent ocenil 

systematičnost práce a její formální úroveň.  Dotázal se na Jukos a trend řešení 

mezinárodních obchodních sporů v Ruské federaci po zavedení obchodních 

opatření ze strany EU a USA. 

 

Druhý oponent dr. Brodec předložil pozitivní posudek a konstatoval, že 

práce po stránce formální a obsahové splňuje požadavky kladené na tento typ 

prací. Položil otázku k výhradě veřejného pořádku a k aplikaci pravidel pro 

rozhodčí řízení a mediační pravidla. 

   

 Uchazeč odpověděl na otázky a připomínky oponentů.  

 



          Ve všeobecné rozpravě vystoupili prof. Růžička (otázka rozhodčích 

doložek), doc. Rozehnal (otázka právního základu neplatnosti doložek), prof. 

Pauknerová (otázka přesunu místa rozhodčího řízení do zemí jihovýchodní Asie, 

rozhodné právo a interaktivní prosazování) a JUDr. Zahradníčková (k osobě 

mediátora a požadavkům na jeho vzdělání).  

 

             Předseda komise prof. Růžička poděkoval a ukončil veřejnou část 

obhajoby. Vyzval členy komise k hlasování. V neveřejné části obhajoby 

proběhlo hlasování zvednutím ruky s jednoznačně kladným výsledkem (5/0) ve 

prospěch udělení hodnosti Ph.D. 
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