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Abstrakt 

 

Tato práce se zabývá problematikou uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů na území České 

republiky, Ruské federace a Spojených státu amerických. Cílem práce je objasnit stěžení pojmy 

v rámci jednotlivých právních úprav s přiblížením samotného procesu uznání a výkonu na 

území jednotlivých států a jejich následné srovnání. Práce je systematicky rozčleněna do sedmi 

kapitol, od pojmu rozhodčího řízení až po zkoumání jednotlivých právních úprav. V první 

kapitole se zabývám rozhodčím řízením jako předpokladem pro vydání rozhodčího nálezu, a to 

zejména arbitrabilitou sporu a mezinárodní povahou. Mezinárodní povaha je pro tuto práci 

rovněž stěžejní definicí, proto je ji věnována samostatná podkapitola. Druhá kapitola pojednává 

o rozhodčím nálezu, jeho náležitostech, druzích, zejména se zaměřením na pojem cizí rozhodčí 

nález, jehož vymezení je klíčovým bodem této práce. Rozhodčí nález ani cizí rozhodčí nález je 

pojem, jehož význam není zákonem nebo jiným pramenem práva stanoven, proto jsem se 

v rámci této práce zaměřila na jeho vnímání ve zkoumaných právních úpravách. Ve třetí 

kapitole jsou uvedeny nejdůležitější prameny v oblasti cizích rozhodčích nálezů na územní 

zkoumaných států včetně Newyorské úmluvy. Čtvrtá kapitola pak detailně popisuje proces 

uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů včetně odepření v režimu Newyorské úmluvy 

s odkazem na významnou judikaturu v této oblasti. Odpírací důvody Newyorské úmluvy jsou 

taxativně vymezeny a rozděleny na důvody pro odepření z úřední moci a na důvody pro 

odepření na návrh stran rozhodčího řízení. V páté až sedmé kapitole se pak věnuji konkrétním 

zkoumaným právním úpravám, jejich specifikám a významné rozhodovací praxi. Závěr 

obsahuje porovnání české, ruské a americké právní úprava uznání a výkonu cizích rozhodčích 

nálezů, zejména tedy vymezuje shodné a odlišné prvky v rámci uznání a výkonu cizích 

rozhodčích nálezů. 

 

Klíčová slova 

cizí rozhodčí nález, rozhodčí řízení, vykonatelnost a uznání 

 


