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I. Aktuálnost tématu a náročnost tématu 

Téma předkládané diplomové práce, které si diplomantka sama zvolila jako individuální téma, považuji 
vzhledem ke skutečnosti, že rozhodčí řízení je jak ve vnitrostátním, tak v mezinárodním obchodě možné 
považovat za preferovaný způsob řešení sporů, za aktuální a zajímavé. Je velmi důležité, aby strany 
sporu si, pro případ výkonu rozhodčího nálezu, byly vědomy rozdílů mezi tuzemským a cizím 
rozhodčím nálezem. Vzhledem k poměrně bohaté odborné literatuře na téma rozhodčího řízení a uznání 
a výkonu rozhodčích nálezů nelze toto téma označit za zvláště obtížné. 

II. Kritéria hodnocení práce 

Cílem diplomové práce je dle diplomantky „analyzovat a srovnat podmínky pro výkon tuzemského a 
cizího rozhodčího nálezu na českém území“ (str. 1). Diplomová práce, která má celkem 50 stran textu, 
je rozdělena do šesti kapitol, úvodu a závěru. První a druhá kapitola jsou úvodními kapitolami do 
problematiky, ve kterých diplomantka základním způsobem vymezuje rozhodčí řízení a uvádí prameny 
právní úpravy. Třetí kapitola je věnována samotnému rozhodčímu nálezu, autorka analyzuje rozdíl mezi 
tuzemským a cizím rozhodčím nálezem. Kapitoly čtvrtá a pátá jsou věnovány podmínkám výkonu 
tuzemským rozhodčích nálezů a uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. Aktuální pohled na otázky 
výkonu cizích rozhodčích nálezů v České republice reflektuje autorka v šesté kapitole, kde podrobuje 
kritické analýze recentní judikaturu Nejvyššího soudu. Předkládaná diplomová práce je obsahově 
logicky a systematicky členěna. Autorka ve své vědecké práci vychází z metody deskriptivní, 
komparativní a analytické.  

Práce je zpracována rovněž na dobré stylistické úrovni. Je psána srozumitelně, i když je patrna 
nezkušenost autorky s psaním odborného textu, která se projevuje v určité formulační neobratnosti 
(např. str 5: K jeho existenci je nutné, aby…; str. 9: Povahu….objasňují čtyři doktrinální teorie, na str. 
27, 28 diplomantka používá opakovaně termín vykonavatelnost). Text až na drobnosti neobsahuje 
jazykové chyby a překlepy. Autorka vychází jak z české, tak ze zahraniční odborné literatury, pracuje 
s judikaturou Nejvyššího soudu, poznámkový aparát považuji za dostatečný. Z formálního hlediska 
nemám k práci žádné závažné výhrady. 

Diplomantka přistoupila k psaní diplomové práce velmi odpovědně, své dílčí výsledky s vedoucí práce 
pravidelně konzultovala. Lze konstatovat, že diplomantka v diplomové práci prokázala znalost tématu 
a schopnost se ve zvolené problematice orientovat. 

III. Případná další vyjádření k práci 

Na str. 5 diplomantka v souvislosti s vymezením mezinárodního prvku hovoří o relativní a absolutní 
mezinárodní povaze rozhodčího řízení. Bylo by vhodné doplnit příklady, aby bylo jasné, jak dané 
rozdělení autorka chápe. 

Na str. 8 autorka hovoří o subjektivní a objektivní arbitrabilitě, kdy vyloučení možnosti spotřebitelů 
domáhat se svých majetkových práv v rozhodčím řízení v ČR označuje za subjektivní, aby ji 
v následujícím odstavci označila za objektivní. Toto by bylo vhodné uvést na pravou míru. 
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Na str. 18 diplomantka hovoří o právu rozhodném pro daný spor. Uvádí, že není pro určení rozhodného 
práva podstatné, zda se jedná o spor s mezinárodním prvkem. S tímto konstatováním nelze souhlasit.  

Na str. 28 diplomantka pojednává o zrušení rozhodčího nálezu soudy s tím, že právní řády běžně 
umožňují zrušení rozhodčího nálezu. Diplomantka by mohla doplnit, zda a jak je tato otázka upravena 
v Modelovém zákoně UNCITRAL.  

Na str. 36 je v pozn. pod čarou č. 177 nepřesně odkázáno na § 29 ZMPS v souvislosti s osobním statutem 
právnických osob, který je upraven v ustanovení následujícím, v § 30 ZMPS. 

Co se odpíracích důvodů v NY Úmluvě týče, na str. 38 diplomantka analyzuje čl. V odst. 1 písm. e). 
Autorka nepřesně cituje uvedené ustanovení, které umožňuje odepřít uznání či výkon i rozhodčího 
nálezu, jehož výkon byl odložen příslušným orgánem země, podle jejíhož právního řádu byl vydán.  

Na str. 47 v souvislosti s kritickou analýzou judikatury Nejvyššího soudu navrhuje de lege ferenda znění 
§ 37 odst. 2 písm. b) Exekučního řádu. Ve vztahu k prohlášení vykonatelnosti by formulace spíše mohla 
znít: …nebo u kterého se prohlášení vykonatelnosti nevyžaduje.  

IV. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Určité výhrady mám k závěru práce. Dle diplomantky volbou místa vydání rozhodčího nálezu strany 
implicitně určují, zda bude v jejich sporu vydán tuzemský nebo cizí rozhodčí nález. S tímto závěrem 
nelze bez dalšího souhlasit, diplomantka by se k tomuto mohla vyjádřit při obhajobě. Dále diplomantka 
v závěru uvádí, že vzhledem ke skutečnosti, že výkon cizího rozhodčího nálezu v režimu ZMPS je 
možné nařídit pouze soudním výkonem rozhodnutí, nedoporučuje stranám zvolit pro vydání rozhodčího 
nálezu stát, který není smluvní stranou NY Úmluvy. Ani v tomto případě nelze bez dalšího 
s diplomantkou souhlasit. Tento závěr je třeba zasadit do příslušného kontextu. 

Při obhajobě by se diplomantka mohla rovněž zamyslet nad problematikou konkurujících si soudních 
rozhodnutí a rozhodčích nálezů vydaných mezi týmiž stranami v téže věci ve vztahu k jejich (uznání) 
výkonu. 

V. Doporučení práce k obhajobě 

Autorka v práci prokázala schopnost samostatné práce a znalosti zvolené problematiky. Práci i přes výše 
uvedené připomínky pokládám za zdařilou a způsobilou pro obhajobu. 

VI. Navržený klasifikační stupeň 

Práce splňuje cíle, které si diplomantka předsevzala, předběžně navrhuji klasifikační stupeň velmi dobře. 

 

V Praze dne 10. 4. 2020 
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