
Posudek oponenta rigorózní práce – Mezinárodní obchodní arbitráž  

 

Téma předložené rigorózní práce je Mezinárodní obchodní arbitráž.  

Kolega Mgr. Ondřej Hlušička se ve své rigorózní práci zabývá tématem, které lze obecně 

označit jako mezinárodní rozhodčí řízení.   

Otázka rozhodčího řízení, ať už pro spory v mezinárodním obchodním styku či pro spory 

vnitrostátní je v současné době velice aktuální, neboť narůstá počet sporů řešených 

v rozhodčím řízení a tím vyvstává celá řada teoretických i praktických otázek, na které je 

potřeba hledat odpovědi.  

Proto lze konstatovat, že si autor vybral téma aktuální a přínosné, které ať již bylo v české 

odborné literatuře vícekrát zpracována, tak i nadále zaslouží akademickou pozornost a to 

zejména pro množství otázek, které mezinárodní rozhodčí řízení pro teorii i praxi přináší.  

Autor svoji rigorózní práci rozdělil do třech logických celků.  

V první části  - kapitoly 1, 2, 3, 4 - se autor zabývá obecnými otázkami rozhodčího řízení. 

Věnuje se zde jednak základním principům rozhodčího řízení, institutu rozhodčí smlouvy, 

vztahu rozhodčího řízení vůči řízení soudnímu a dále pak osobě rozhodce. 

Ve druhé části své rigorózní práce – kapitoly 5, 6, 7, 8 - se pak autor věnuje otázkám průběhu 

rozhodčího řízení dle pravidel UNCITRAL, dle Rozhodčích pravidel Mezinárodní obchodní 

komory a dále se zabývá i průběhem rozhodčího řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské 

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. V této části autor také porovnává 

Vzorový zákon UNCITRAL s vnitrostátní právní úpravou. 

Třetí část autorovy rigorózní práce – kapitola 9 - se pak věnuje tzv. mezinárodní investiční 

arbitráži, či-li řešení mezinárodních sporů z investic. Konkrétně se pak autor zabývá řešením 

sporů dle pravidel ICSID. 

 V této souvislosti autor zmiňuje i případ investiční arbitráže vedený proti České republice, 

případ Phoenix Action ltd. (str. 92 a násl). Tento případ autor poměrně obsáhle analyzuje. 

Ocenit lze jeho názor na str. 93 o významu daného rozhodnutí pro potenciální budoucí 

investiční arbitráže týkající se České republiky.   

Při zpracování své rigorózní práce prokázal autor znalost nejen z oboru mezinárodního práva 

soukromého a procesního ale i z oblasti obecných otázek rozhodčího řízení.  

Co se týče jazykové a stylistické úrovně, nemám výhrad.  

Rozsah rigorózní práce – 99 stran považuji za vyhovující, i když na samé hranici minimálního 

rozsahu. 



Taktéž výběr literatury považuji za dostatečný – a to jak literatury domácí, tak i literatury 

zahraniční.  

Co by snad šlo práci vytknout, je to, že autor si vybral téma dle mého názoru velmi široké, 

které se dá jen velmi obtížně obsáhnout svým obsahem do rigorózní práce.  

Vytknout lze i to, že autor ve své práci pracuje dle mého názoru nedostatečně s judikaturou – 

např. na str. 60 zmiňuje vázanost České republiky Newyorskou úmluvou o uznání a výkonu 

rozhodčích nálezů aniž by zde uvedl příklad soudního rozhodnutí, které by případný výkon 

zahraničního rozhodčího nálezu řešilo.   

Dále bych pak autorovi vytkl, že v části své rigorózní práce, která pojednává o mezinárodní 

investiční arbitráži, se téměř nezmiňuje o investičních arbitrážích, které probíhají dle jiných 

pravidel, než jsou pravidla ICSID. 

 

V rámci obhajoby své rigorózní práce by se měl autor vyjádřit, jaký je dle jeho názoru 

předpokládaný vývoj BIT jednotlivých členských států Evropské unie s ohledem na právní 

subjektivitu Evropské unie.   

 

Závěr: 

 

V předložené rigorózní práci se dle mého názoru autorovi podařilo analyzovat základní 

otázky mezinárodního rozhodčího řízení.  

Předloženou rigorózní práci doporučuji k obhajobě a jsem toho názoru, že tato práce je 

způsobilá obhajoby. Pokud bude práce úspěšně obhájena, doporučuji udělení akademického 

titulu JUDr.  

 

V Praze dne 5.2.2011 

 

 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva  

JUDr. Jan Brodec, LL.M. Ph.D. 

 

 

 

 


