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Oponentský posudek disertační práce Mgr. Františka Halfara „Iura novit curia 

v mezinárodním rozhodčím řízení“ 

 

Na základě rozhodnutí děkana Právnické fakulty University Karlovy jsem byl ustanoven 

oponentem disertační práce disertanta Mgr. Františka Halfara na téma „Iura novit curia 

v mezinárodním rozhodčím řízení“. K oponentuře mi byla předložena jmenovaná 

disertační práce, kterou disertant zpracoval pod vedením školitele prof. JUDr. Moniky 

Pauknerové, CSc., DSc., o celkovém rozsahu 173 strany.  

 

Aktuálnost tématu 

 

Téma je mimořádně aktuální, neboť se v něm odráží polarita přístupů doktríny jurisdikční, 

která chápe rozhodčí řízení jako sporné řízení, v němž rozhodci řeší spor nalézáním práva 

na základě pravomoci delegované státem, a teorie smluvní, která staví do popředí 

autonomii stran a rozhodce dokonce někdy vnímá jako zástupce stran a rozhodčí nález 

jako novou smlouvu. 

 

Náročnost tématu 

 

Jedná se o náročné téma, které v sobě spojuje nutnost znalosti teoretických základů 

rozhodčího řízení. Hmotněprávní úprava téměř absentuje a není zcela nepřehledná. Na 

druhou stranu existuje o daném tématu velké množství odborné literatury. Vědeckými 

metodami, které se nabízejí při zpracování tématu, jsou analýza, komparace, a 

nejnáročnější metodou při zpracování tohoto tématu je syntéza.  

 

Hodnocení práce 

 

Práce se příliš zabývá přístupem k zásadě iura novit curia z hlediska obou výše uvedených 

doktrín. Rozebírá uplatňování této zásady v rozhodčím řízení ve vybraných státech a 

v mezinárodním arbitrážním řízení, do kterého poněkud nekonzistentně zahrnuje i řízení 

před Mezinárodním soudním dvorem.  

 

V práci nechybí objasnění její koncepce, logické struktury a metod, které by měly být 

použity. Práce je velmi kvalitní kumulací všech dostupných aktuálních vědeckých 

publikací na dané téma. Tuto kumulaci je však stěží označit za syntézu, neboť není 

provedeno kritické zhodnocení pramenů, ani jejich kategorizace či začlenění do nějakého 

rámce.  

 

Jak správně autor dovozuje, odlišné přístupy plynoucí z uvedených doktrín jsou v zásadě 

neslučitelné. Právní kultura zemí, která vychází z jurisdikční teorie rozhodčího řízení, v 

němž rozhodce nalézá právo a autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech stran, 

zcela jednoznačně vyžaduje, aby rozhodce nezávisle aplikoval rozhodné právo. Naopak 



právní kultura zemí, která vychází ze smluvní doktríny rozhodčího řízení, bude považovat 

aktivní přístup rozhodce jdoucí nad rámec podání stran za nežádoucí.  

 

Situaci navíc komplikuje skutečnost, že zásada iura novit curia ovládá rozhodování 

civilních sporů pouze v právních systémech zemí kontinentální právní kultury a v 

anglosaské tradici podléhá rozhodování civilních sporů projednací zásadě vztažené i na 

právní argumentaci, kterou výlučně předkládají strany sporu. Stejně tak je možné, aby si i 

v rámci rozhodčího řízení, které zásadu iura novit curia nerespektuje, strany sporu 

dohodly, že vyžadují správnou aplikaci norem rozhodného práva. 

 

Základním pilířem rozhodčího řízení je autonomie stran, z čehož vyplývá, že strany sporu 

si mohou dohodnout, kdo provede právní kvalifikaci daného sporu. Je tedy možné, aby si 

dohodly, zda může rozhodce nad rámec vymezení sporu stranami spor posoudit jiným 

způsobem, než který vymezují strany. Již volba rozhodčího řízení totiž prokazuje, že 

smluvníci upřednostňují vyšší míru ingerence stran sporu do řízení a menší míru 

autoritativnosti rozhodování rozhocem.  

 

Na druhou stranu u vysoce specializovaných sporů může právě volba rozhodčího řízení 

znamenat, že si smluvníci zvolí jako rozhodce odborníka a projeví tak zájem o správné 

posouzení sporu, bez ohledu na jejich právní argumentaci.  

 

Konečně je nutno zmínit, že uplatňování zásady iura novit curia v rozhodčím řízení 

znamená pro strany sporu vyšší míru nepředvídatelnosti jeho výsledku, což je v rozporu 

s principy rozhodčího řízení.  

 

Ačkoli se autor přiklání k názoru, že rozhodnutí rozhodčího soudu na rozdíl od soudního 

rozhodnutí nemá precedenční či obdobný význam pro následující rozhodovací praxi, a 

tudíž, že důsledná aplikace zásady iura novit curia není potřebná, není možné tento názor 

bez dalšího přijmout, neboť by to do značné míry snižovala autoritu rozhodčího řízení a 

rozhodčích nálezů.   

 

Tento názor by také znamenal rezignaci na přístup, že existuje pouze jedno správné řešení 

sporu odpovídající právu. Takový přístup však není možné přijmout ani v případě 

mezinárodního rozhodčího řízení, v němž mají rozhodci v důsledku odlišného původu 

rozdílné představy o správném řešení různých právních otázek.  

 

Autorem použitá literatura je bohatá a vyčerpávající, stejně tak jako judikatura. Grafická 

úprava je na dobré úrovni. Jazykové a stylistické zpracování práce jsou na dobré úrovni. 

Práce disertanta s literaturou a judikaturou je přednostní práce. Disertant tedy prokázal, že 

literaturu umí správně používat a citovat z ní.  

 

V rámci celkového hodnocení disertační práce lze uvést, že se jedná o práci důkladnou a 

originální.  

 

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Má rozhodce povinnost poskytnout stranám sporu možnost vyjádřit se k jeho vlastnímu 

právnímu posouzení věci, pokud je odlišné od právního posouzení stran sporu? 



 

Doporučení práce k obhajobě: 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze, dne 31. 8. 2019 

 

 

 

doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.  

 

 


