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Abstrakt 

Cílem práce je seznámení s problematikou čl. III Newyorské úmluvy a jeho recepcí v rámci 

českého právního řádu, a stejně tak seznámení se související judikaturou Nejvyššího soudu 

České republiky. Tento článek umožňuje Smluvním státům stanovit vlastní procesní pravidla 

stricto sensu ve vztahu k uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu spadajícího do působnosti 

Newyorské úmluvy, avšak toliko za podmínek v této vyložených. Jednou z nich je i podmínka 

obsažená právě v čl. III Newyorské úmluvy zakazující stanovit taková pravidla, která by kladla 

podstatně tíživější podmínky a vyšší soudní poplatky než pro rozhodčí nález místní. Smluvní 

stát je tak na jednu stranu sice oprávněn svobodně nastavit vlastní režim pro uznání a výkon 

cizího rozhodčího nálezu, na druhou stranu je však při tomto povinen respektovat podmínky 

v Newyorské úmluvě stanovené. Podstatou práce je tedy zhodnotit postavení cizích rozhodčích 

nálezů, ve srovnání s místními rozhodčími nálezy, a to ve vztahu k jejich uznání a výkonu na 

území České republiky. 

 

Práce se nejprve zabývá vymezením účelu samotné Newyorské úmluvy s tím, že na to navazuje 

rozbor jejího čl. III, který je zákadním prvkem celé práce. Následující část zabývající se českou 

právní úpravou civilního vykonávacího řízení ve vztahu k českému rozhodčímu nálezu je 

nezbytná k posouzení recepce předmětného čl. III Newyorské úmluvy v českém právním řádu 

a splnění podmínky zákazu dvojího standardu. V této je jednak popsán soudní výkon 

rozhodnutí, jednak řízení exekuční. Další kapitola pojednávající o uznání a výkonu cizího 

rozhodčího nálezu spadajícího do působnosti Newyorské úmluvy na území České republiky je 

kapitolou stěžejní. Tato v první řadě řeší problematiku postavení Newyorské úmluvy jako 

úmluvy mezinárodní v rámci českého právního řádu, poté procesní úpravu uznání a výkonu 

tohoto cizího rozhodčího nálezu a v neposlední řadě judikatorní přístup k této problematice. 

Závěr stručně shrnuje podstatné poznatky práce s tím, že rovněž poskytuje odpovědi na 

výzkumnou otázku a současně nabízí možné řešení otázek sporných. 
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