
Abstrakt 
Tato práce se zabývá prorogačními a rozhodčími doložkami v mezinárodním obchodě, 

a to se zaměřením na právní úpravu obsaženou v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a 

obchodních věcech (Brusel i bis) a v Newyorské úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích 

nálezů. Práce si zejména klade za cíl popsat postup platného sjednání a zformování doložek, a 

to včetně analýzy případných výkladových problémů. Společným cílem prorogačních 
doložek, jako smluvních doložek o volbě soudu, a rozhodčích doložek je stanovit, kdo a kde 

má mít pravomoc rozhodnout případný spor stran a posílit tak jejich právní jistotu. 

Výsledkem práce je proto ověření hypotézy, že uzavření prorogačních nebo rozhodčích 

doložek opravdu posiluje právní jistotu stran. U prorogačních doložek je teoretická úroveň 

doplněna o praktický náhled na celou problematiku v podobě analýzy judikatury Soudního 

dvora Evropské unie. U rozhodčích doložek je cílem poskytnout jistý mezinárodní nadhled, 

nastínit obecně platné principy a poukázat na některé rozdíly v přístupech jednotlivých států. 

Práce se kromě úvodu a závěru člení na tři kapitoly. První kapitola představuje způsoby řešení 

sporů v mezinárodním obchodě a nabízí stručný srovnávací pohled na základní typy řešení 

sporů, tedy obecné soudnictví, rozhodčí řízení a ADR. Druhá kapitola se věnuje prorogačním 

doložkám a dále se člení na podkapitolu pojednávající o působnosti nařízení Brusel I bis, dále 

podkapitolu o obsahových náležitostech prorogačních doložek a podkapitolu týkající se 

formální a materiální platnosti a principu oddělitelnosti prorogačních doložek. Konečně třetí 

kapitola se zabývá rozhodčími doložkami a dělí se na šest podkapitol. První z nich pojednává 

o hierarchii právních pramenů týkajících se rozhodčích doložek a o podmínkách jejich 

aplikace.  Druhá podkapitola představuje tři charakteristiky mající vliv na vykonatelnost 

rozhodčích doložek. Jedná se o presumovanou platnost rozhodčích doložek, princip 

oddělitelnost a doktrínu Competence-Competence. Předmětem třetí podkapitoly je rozhodné 

právo rozhodčích doložek a jsou v ní představeny nejrozšířenější postupy k jeho stanovení. 

Obsahem čtvrté podkapitoly je platnost rozhodčích doložek a stejně jako u těch prorogačních 

je zkoumána platnost formální i ta materiální. Podkapitola se také stručně věnuje arbitrabilitě 

různých typů sporů. Pátá a šestá podkapitola popisují obsahové náležitosti rozhodčí doložky a 

důsledky stanovení sídla rozhodčího řízení. 
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