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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Práce je věnována tradičně aktuálnímu a opakovaně diskutovanému tématu provázejícímu 

alternativní řešení sporů od samotného počátku. Otázka, která je stěžejním tématem 

zpracovávané diplomové práce, byla v souvislosti s výkonem rozhodčího nálezu na 

mezinárodní úrovni diskutována již na haagských mírových konferencích, tj. již před více než 

sto lety a v souvislosti s uznáním a výkonem rozhodčích nálezů v soukromoprávních, zejména 

obchodních sporech opakovaně v 20. resp. 50. letech 20. století, na své aktuálnosti však 

neztrácí nic ani dnes. Nejenže se stále diskutují některé dílčí otázky uznání a výkonu 

rozhodčích nálezů, základní mezinárodněprávní instrument upravující otázku uznání a výkonu 

rozhodčích nálezů, Newyorská úmluva z roku 1958, je diskutována na odborných 

mezinárodních fórech i v souvislosti s úpravou uznání a výkonu uzavřených smluv při 

mediaci, a abychom nezapomněli, v souvislosti s arbitráží je v popředí zájmu jak při diskusích 

o uznání a výkonu nálezů vzešlých z mezinárodní obchodní arbitráže, ale také v souvislosti 

s uznáním rozhodčích nálezů v mezinárodních investičních sporech. Skutečnost, že jde o 

aktuální téma i pro Českou republiku, dokládá spor o uznání a výkon rozhodčího nálezu ve 

sporu mezi Diag Human a Českou republikou. 

 

 

2. Struktura a obsah práce 

 

Předkládaná diplomová práce se věnuje velmi zajímavému aspektu mezinárodní arbitráže, 

jímž je analýza čl. III Newyorské úmluvy, který poskytuje smluvním státům ve vztahu 

k funkčnosti a efektivitě uznání a výkonu rozhodčího nálezu poměrně značnou diskreci a tím 

do jisté míry vede k její nejednotné aplikaci, čímž je devalvována jistá harmonizační funkce 

úmluvy. Právě otázka stanovení procesních pravidel a podmínek uznání je v posledních letech 

diskutována i v České republice, a to v souvislosti s názorem NS ČR a dvojím standardem pro 

uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu a rozhodčího nálezu vnitrostátního. Jak uvádí 

autorka práce, cílem je zhodnocení recepce tohoto ustanovení v českém právním řádu a jeho 

interpretace českými soudy, což je zároveň hlavní výzkumnou otázkou, na níž chce autorka 

odpovědět. K odpovědi na hlavní otázku však bylo nutno analyzovat jednotlivé dílčí otázky. 

Svému výzkumnému záměru podřídila výběr primárních a sekundárních pramenů a 

přizpůsobila mu ji strukturu práce. Práce je přehledně a logicky členěna do pěti kapitol. Po 

stručném úvodu je v první kapitole představen výzkumná otázka (hypotéza práce), prameny a 

vědecké metody zpracování a zároveň nastíněna základní struktura práce. Druhá kapitola je 

věnována vyjasnění samotné Newyorské úmluvě, její interpretaci z pohledu mezinárodního 

práva, a zejména samotnému čl. III úmluvy. Druhá kapitola končí dílčím závěrem. Třetí 

kapitola je věnována otázce uznání a výkonu národních rozhodčích nálezů v České republice, 

čtvrtá kapitola je věnována uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů v České republice a 



v páté kapitole shrnuje předkladatelka práce jednotlivé dílčí závěry. 

Ke zpracování práce byla využita zejména metoda analýzy, metoda deskripce, komparace a 

rovněž i syntézy. Při zpracování této práce byly použity relevantní primární a sekundární 

zdroje, zejména relevantní knižní a časopisecké publikace, soudní rozhodnutí či rozhodčí 

nálezy. Seznam použitých primárních a sekundárních pramenů, který je uveden na konci 

diplomové práce, je sám o sobě je důkazem, že se předkladatelka práce pečlivě seznámila s 

většinou relevantních aspektů zpracovávaného tématu. 

 

3. Náročnost tématu 

 

Zpracování práce vyžadovalo analýzu stávající právní úpravy a stávající praxe. Jak je uvedeno 

výše, metodologicky se jedná o práci deskriptivně analytickou s prvky komparace. Při psaní 

autorka využívá primární i sekundární prameny, v obou případech pracuje převážně s 

cizojazyčnými zdroji. Důležitou roli při zpracování práce hrály elektronické databáze.  Téma 

práce je možno považovat za náročné a tomu odpovídá i zpracování předkládané práce. 

Traktovanou materii se diplomantce podařilo důkladně analyzovat a syntetizovat ve 

srozumitelných závěrech. Autorka práce se zaměřila jak na popis stávající podoby 

mezinárodněprávní úpravy traktovaného problému, tak na analýzu řady relevantních případů a 

problémy spojené s vnitrostátní implementací tohoto velmi „živého“ ustanovení mezinárodní 

smlouvy vnitrostátními soudními orgány. Prokazuje tak velmi slušný přehled o aktuálním 

stavu obecně a o slabinách stávající mezinárodněprávní úpravy.  

 

4. Hodnocení práce 

 

Předložená práce je systematicky členěna, autorka se drží zvolené struktury, jazykový styl a 

formální úroveň jsou na výborné úrovni, která nejen, že zcela odpovídá požadavkům 

kladeným na obdobný typ prací, ale výrazně je překračuje Při zpracování vycházela 

diplomantka z relevantních primárních a sekundárních zdrojů, které standardně cituje. Práci 

lze považovat za velmi slušně zpracovanou. Na úrovni zpracování práce je vidět jak hlubší 

zájem o dané téma, ale také zkušenost, kterou autorka práce získala jako členka fakultního 

VIS Moot teamu. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

K obhajobě bych rád požádal o zodpovězení otázky, zda a eventuálně jakým způsobem, lze 

v zahraničí uznat a vykonat domácí rozhodčí nález. 

 

6. Doporučení 

 

Závěrem bych rád uvedl, že celkově práci hodnotím velmi kladně, doporučuji ji k ústní 

obhajobě. 

 

 

V Praze dne 6. ledna 2020 
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