
Posudek oponentky  

na diplomovou práci Víta Sýkory na téma: 

Zrušení rozhodčího nálezu soudem 

 

 

Autor překládá k posouzení  diplomovou práci na shora uvedené téma o deklarovaném rozsahu 

153152 znaků. Práce obsahuje všechny přílohy a náležitosti formálního rázu. 

 

K volbě tématu: 

Téma bylo zvoleno velmi zdařile. Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodčí řízení probíhá zásadně 

v jedné instanci, představuje zrušení rozhodčího nálezu často jedinou možnost obrany proti 

němu a v praxi je tato cesta často využívána.   Názory soudní praxe jsou v otázce interpretace 

jednotlivých důvodů, pro které lze rozhodčí nález zrušit nejednotné. To vše představuje 

relevantní důvody proč se předmětnými otázkami zabývat. Proto považuji volbu tématu za 

zdařilou a jeho zpracování za přínosné. Téma je současně náročné, protože jeho zpracování 

vyžaduje znalost rozsáhlého souboru judikatorních postojů, stejně jako výbornou orientaci 

v detailech rozhodčího řízení. 

K systematickému rozvržení tématu: 

Text práce je rozvržen logicky a proporčně. Nejprve autor přibližuje obecné  relevantní otázky 

(mj. povahu rozhodčího řízení, resp. nálezu a příslušnost soudů k rozhodnutí o zrušení 

rozhodčího nálezu). Těžištěm práce je pak její třetí část, ve které autor podrobně analyzuje 

jednotlivé důvody, pro které lze rozhodčí nález zrušit.  V poslední kapitole komentuje autor 

speciální úpravu pro rozhodčí nálezy ve spotřebitelských věcech. Připomíná, že platně již nelze 

v těchto věcech rozhodčí doložku uzavřít a tento stav kriticky hodnotí. Spory o existenci těchto 

nálezů, resp. jejich výkonu jsou však stále aktuální. 

K vlastnímu zpracování tématu: 

Autor nejprve správně připomíná základní přístupy ohledně povahy rozhodčího řízení, které 

mají determinující význam pro povahu rozhodčího nálezu, resp. pro rozsahu soudních 

kompetencí. Uvádí i (s žádoucí modifikací směrem k jurisdikční teorii) dosud trvající postoj 



Ústavního soudu ČR k této otázce, resp.  argumentaci i kritiku k postoji zcela opačnému. Již 

v těchto partiích je zřejmá autorova výborná orientace v náročných teoretických otázkách 

rozhodčího řízení. Argumentace autora je precizní a přesvědčivá (viz např. analýzu smluvní a 

jurisdikční teorie rozhodčího řízení na str.5 an.). Analýza povahy rozhodčího řízení vede autora 

k závěru o nezbytnosti intervence soudů do rozhodčího řízení, ať již v podobě pomocné či 

kontrolní. Přitom autor správně indikuje problém ohledně přezkumu platnosti, existence a 

rozsahu rozhodčí smlouvy ve smyslu § 106 ZRŘ a přesně vystihuje právní povahu a důsledky 

rozhodnutí soudu.  Autor se v této souvislosti vyslovuje i ohledně zvláštní procedury o těchto 

otázkách. Ocenit je třeba i autorův výklad k problému event. zrušení usnesení vydaného 

v rozhodčím řízení soudem, který opět vychází z dobré znalosti judikatury i dalších pramenů.  

Zde lze autorovi přisvědčit, že aplikace právní úpravy rozhodčího nálezu na usnesení rozhodců 

je sice za daného stavu nezbytná, nikoli však prosta problémů (zejm. pokud jde o vadné 

usnesení ve věcech poplatků za rozhodčí řízení). 

Třetí kapitola hodnocené práce se detailně věnuje jednotlivým důvodům pro zrušení rozhodčího 

nálezu. Úvodem autor správně zdůrazňuje obecný smysl a účel institutu zrušení rozhodčího 

nálezu, kterým není věcný přezkum nálezem řešených otázek, nýbrž garance základních 

parametrů procesu, resp. procesních práv. To autor vyvozuje i z taxativního výčtu důvodů a 

kogentní  povahy této úpravy. I zde autor připomíná odlišný smysl a účel přezkumu rozhodčích 

nálezů ve spotřebitelských věcech. Rovněž tato partie vykazuje vysokou úroveň znalostí autora, 

která se promítá v úrovni argumentace (viz např. problematiku vady spočívající v účasti 

nepovolaného nebo nezpůsobilého rozhodce na rozhodčím řízení, s. 37 an., otázku aplikace 

OSŘ v rozhodčím řízení, s. 44 an. a z toho vyplývající aplikační problémy ve vztahu k ustan. § 

118a OSŘ (autorův postoj je shrnut na s.48.).  Problémy spojené s rozhodováním o zrušení 

rozhodčího nálezu ve spotřebitelských věcech koncentroval autor do samostatné kapitoly čtvrté. 

Lze přisvědčit autorovi, že řešení, které zvolil český zákonodárce, tj. zapovězení spotřebitelské 

arbitráže, je řešením krajním a rozhodně nikoliv ideálním, zejm. když nebyly efektivně využity 

jiné instrumenty (např. vyškrtávání rozhodců ze seznamu rozhodců   další sankční mechanismy 

atd.). 

V závěrečné shrnující poznámce autor vysvětluje důsledky příklonu Ústavního soudu ČR 

k jurisdikční teorii rozhodčího řízení pro rozhodovací praxi obecných soudů v otázce zrušení 

usnesení vydaného v rozhodčím řízení, avšak i přesto zdůrazňuje nezbytnost změny právní 

úpravy.   Zjištěná a zanalyzovaná nejednotnost soudní praxe v otázce jednotlivých důvodů pro 



zrušení rozhodčích nálezů je v této partii autorem rekapitulována a kritizována a autor se v této 

souvislosti vyslovuje pro formování judikatury, spíše než pro legislativní změny. 

 

Závěr: 

Předložená diplomová práce Víta Sýkory je mimořádně zdařilé dílo, kterým autor plně prokázal 

schopnost zvládnout diplomové zadání, a to metodami ve vědecké práci obvyklými. Práce svým 

obsahem, rozsahem i způsobem zpracování plně vyhovuje požadavkům kladeným na tento druh 

prací a proto ji 

d o p o r u č u j i 

k ústní obhajobě před příslušnou komisí, v jejím rámci nechť autor nastíní svou představu o 

podobě rozhodčího řízení ve spotřebitelských věcech de lege ferenda.  

 

 

 

 

V Praze dne 20.ledna 2020    

Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 

Oponentka práce 


