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POSUDEK VEDOUCÍHO  DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

Jméno diplomanta: Vít Sýkora 

Téma práce: Zrušení rozhodčího nálezu soudem 

Rozsah práce: 153 152 znaků 

Datum odevzdání práce: viz IS 

1 Aktuálnost (novost) tématu: 

Vybrané téma je velmi náročné. Je to způsobeno tím, že po problémech způsobených často 

činností tzv. arbitrážních center ve sféře spotřebitelských sporů se stalo přezkoumání 

rozhodčího nálezu soudem dosti frekventovanou soudní agendou. Jak se často stává, a na to 

autor správně poukazuje na několika místech práce, dobré úmysly soudní praxe vedly často 

k velmi rozporným stanoviskům včetně nálezů ústavního soudu. Počátek je, jak  autor správně 

analyzuje v samotném dvojím pojetí rozhodčího řízení, tedy na jedné straně jako smluvního a 

na straně druhé jako rozhodování sporů soukromou osobou, jíž si strany v souladu se zákonem 

zvolily namísto obecného soudu. Další vývoj lze označit nejen jako rozporuplný, ale i překotný, 

kdy vývoj legislativně vrcholil nemožností svěřit spotřebitelské spory rozhodci. Autor projevil 

na úrovni diplomové práce  velmi dobrou znalost judikatury, ale ještě více schopnost analyzovat 

a činit věcné závěry. Téma je tedy stále vysoce aktuálním s vědomím, že spotřebitelské spory 

před rozhodcem s ohledem na intertempolární ustanovení ještě „dobíhají“.  

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody: 

Jak jsem uvedl v první části, téma je to vysoce náročné. V současnosti lze pracovat nejen 

s bohatou matérií soudních rozhodnutí, ale i s komentářovou literaturou. Problém ale je se 

v tomto relativně velikém množství materiálů nejen orientovat, ale projevit schopnost analýzy 

a syntézy, což se autorovi velmi dobře podařilo. 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je členěna do 4 hlavních částí. V první části je zkoumána povaha rozhodčího řízení, ve 

druhé části se autor zabývá procesními aspekty soudního řízení o zrušení rozhodčího nálezu. 

Třetí a neobsáhlejší část práce se zabývá plně vybraným tématem. Zde autor analyzuji dosti 

podrobně jednotlivé zákonné důvody pro zrušení nálezu včetně důvodu pro zrušení nálezu u 

spotřebitelských sporů. Autor se v rámci této části zabývá i často diskutovanou materií 

v podobě analogické aplikace OSŘ na rozhodčí řízení, kde se snad postupně vytříbila soudní 

praxe z počátku nutící rozhodce v podstatě aplikovat některé prvky koncentrace řízení z OSŘ 

plus princip předvídatelnosti nálezu. Jak již jsem uvedl, poslední část se věnuje rozhodování 

spotřebitelských sporů před rozhodcem. Práci sice chybí závěry de lege ferenda, ale po 
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posledních novelách ZRŘ souhlasím s autorem, že by další změny týkající se důvodů pro 

zrušení nálezu věci spíše uškodily než prospěly. 

4. Vyjádření k práci: 

Práce je logicky sestaveným kompaktním celkem s využitím teoretických procesních znalostí 

autora v míře pro tvorbu diplomové práce až neobvyklé. Autor se v podstatě na ploše dané pro 

diplomovou práci nevyhnul ani jednomu podstatnému diskusnímu problému a vždy k němu 

zaujímá logicky zdůvodněný závěr. 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle práce: splněn 

- logická stavba práce: viz  shora 

- práce s literaturou (využité cizojazyčné literatury) včetně citací:  

Autor pracuje se zdroji užitými pro tvorbu práce v souladu s pravidly pro tvorbu diplomové 

práce 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): vynikající 

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Adekvátní. 

- jazyková a stylistická úroveň: Velmi dobrá 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

K práci nemám v podstatě kritické připomínky, mé poznámky jsou spíše diskusního charakteru 

: 

- Autor na straně 1 zmínil ne často aplikovaný institut přezkoumání nálezu podle § 27 

ZRŘ jiným rozhodcem ( senátem). Mohl by při obhajobě uvedený institut procesně 

porovnat s jím vybraným tématem soudního přezkumu? 

- Naprosto se ztotožňuji s autorem ( str. 13- 14) na absenci přechodného ustanovení ZRŘ 

ke změně věcné příslušnosti soudu k přezkoumání nálezu.  

- Pokud se jedná o připuštění přezkoumání usnesení rozhodcem soudem ( str. 15 a dále), 

je jasné, že jediným meritorním rozhodnutím je nález. V praxi je to řešeno tak, že 

rozhodce samostatným usnesením řízení zastaví a o nákladech rozhodne rozhodčím 

nálezem. Toto řešení je správné, ale nepůsobí „dobře“. Stejně jako autor bych vítal 

připuštění přezkoumání usnesení soudem, ale je třeba dbát, kam až „jít“. ? 

- Na straně 24 autor hovoří o vyloučení incidenčních sporů v insolvenci , kde díky jejich 

taxativnímu vymezení to  není aplikační problém. Co si však počít v exekuci, kde 

některé spory vyplývají jen z teorie včetně tzv. sporů z lepšího práva . Zde bych chtěl 

znát názor autora. 

- Na straně 32 se autor zabývá formou rozhodčí smlouvy. Otázkou je, jak  hodnotit dnešní 

on  line komunikaci na bázi internetu, kde se nepracuje s elektronickým podpisem ? 

Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě:  
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Práci doporučuji jako vynikající k obhajobě 

Navržený kvalifikační stupeň:  

Výborně 

 

V Praze dne 8.2. 2020 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

 


