
Posudek na diplomovou práci na téma 
„Rozhodčí pravidla UNCITRAL a jejich využití v praxi“

diplomant: Martin Halada

1. Aktuálnost (novost) tématu
Diplomant  si  za  téma  své  diplomové  práce  o  rozsahu  61 str.  textu  zvolil  problematiku

Rozhodčích  pravidel  UNCITRAL  a  jejich  využití  v  praxi  mezinárodního  rozhodčího  řízení.
Vzhledem k nepříznivému přístupu české legislativy k rozhodčímu řízení  v  poslední  době,  což
dokumentuje  zrušení  možnosti  projednávání  spotřebitelských sporů v rozhodčím řízení,  nastává
útlum rozhodčího řízení na území České republiky. Je otázkou, zda rozhodčí řízení bude za pár let v
tuzemsku ještě existovat (tedy kromě mezinárodní obchodní arbitráže). Cílem diplomové práce bylo
komparativně zhodnotit ustanovení, u kterých byly znatelné změny při revizi Rozhodčích pravidel
UNCITRAL v roce 2010.

2. Náročnost tématu
Téma  posuzované  diplomové  práce  považuji  za  náročné  s  ohledem  na  analytický,

komparatistický  a  hodnotící  přístup  k  jeho  zpracování  a  také  s  ohledem  na  nutnost  studia
příslušných pramenů tuzemských i zahraničních.

3. Kritéria a hodnocení práce
Z obsahu diplomové práce dovozuji, že zkoumaná problematika týkající se zejména rozboru

ustanovení Rozhodčích pravidel UNCITRAL je diplomantem tématicky rozdělena do čtyř kapitol,
včetně úvodu a závěru. Z vlastního textu diplomové práce dovozuji,  že diplomant postupuje od
zkoumání  historických  a  obecných  otázek  mezinárodní  obchodní  arbitráže  (jako  je  rozhodčí
smlouva, institucionální a ad hoc rozhodčí řízení)  k podrobnému rozboru vybraných ustanovení
Rozhodčích pravidel UNCITRAL. Diplomant se zabývá i historickými souvislostmi jejich vývoje. 

Z  textu  předložené  diplomové  práce  dále  dovozuji,  že  diplomant  má  o  zkoumané
problematice dobrý přehled, že prostudoval dostatečný počet titulů tuzemské i zahraniční literatury.
Postrádám však  příslušnou  judikatury  českou  či  zahraniční.  Diplomant  prokázal,  že  dokáže  se
získanými teoretickými poznatky pracovat, přichází s vlastními názory. Dále je třeba ocenit počet
poznámek pod čarou, který je pro tento druh kvalifikačních prací mimořádně vysoký. Práce byla
zpracována samostatně a zcela nepochybně splnila cíl, který si diplomant před jejím zpracováním
stanovil. 

Úprava práce i její jazyková a stylistická úroveň jsou na odpovídající výši.   

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
K  předložené  diplomové  práci  nemám  žádné  zásadní  věcné  připomínky,  protože  své

připomínky jsem již uplatnil v průběhu tvorby diplomové práce. 

Otázka k ústní obhajobě: Zda v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky rozhodci postupovali podle Rozhodčích
pravidel UNCITRAL? 



5. Doporučení práce k obhajobě
Předloženou diplomovou práci považuji za odpovídající stanoveným požadavkům, a proto ji

doporučuji k ústní obhajobě.   

6. Navržený kvalifikační stupeň
Předloženou diplomovou práci hodnotím známkou „výborně“.

V Praze dne 13. prosince 2016

  
                                                                                                Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.


