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Závěr 

V úvodu práce byl vymezen pojem rozhodčí doložky a jejích náležitostí, které byly rozděleny 

do několika skupin podle jejich významu pro samotnou existenci a vykonatelnost rozhodčí 

doložky. Následně byly vymezeny právní důsledky uzavření rozhodčí smlouvy a případy její 

neplatnosti. 

Jak vyplývá ze samotného názvu, tato práce byla zaměřena na mezinárodní obchodní arbitráž. 

Bylo proto nutné zohlednit a definovat mezinárodní prvek v rozhodčím řízení. Cílem bylo 

jednak poukázat na nutnost použít správné normy vzhledem k mezinárodní povaze řízení, 

jednak rozebrat jednotlivé možnosti stran, které jsou jim poskytnuty při přípravě rozhodčí 

smlouvy. Samotný základ práce je zaměřen na tvorbu rozhodčí smlouvy a její jednotlivé 

aspekty, které ve spojení s kapitolami týkajícími se náležitostí rozhodčí smlouvy umožňují 

stranám rozsáhlé modifikace ovlivňující případné následující rozhodčí řízení. Jednotlivé 

možnosti, které jsou stranám poskytnuty právě v průběhu tvorby rozhodčí doložky, jsou 

ovlivněny jednak sílou stran a jejich vyjednávací pozicí a bez pochyb také vzájemnou vůlí 

spolupracovat. 

Smyslem práce bylo podat v rámci možností ucelený výklad jednotlivých složek rozhodčí 

smlouvy a popsat jejich vliv na případné následující řízení. Rozhodčí smlouva je při jejím 

kvalitním zpracování, a zohlednění vlivu jejích jednotlivých ustanovení na budoucí řízení, 

schopna pružně reagovat na požadavky stran. Právě tím zajišťuje jistou míru pohodlí a luxusu, 

který by strany při řešení sporu před obecnými soudy neměly. 

Možný přínos této práce tkví především v upozornění na rozmanitost rozhodčího řízení a 

rozsáhlou svobodu účastníků co do ovlivnění následujícího řízení. Při tvorbě rozhodčí 

smlouvy by strany měly zúročit potenciál, který jim tento způsob řešení sporů poskytuje, 

využít možnosti pružně upravit jejich vzájemné vztahy. Samotná volba rozhodčího řízení 

prostřednictvím standardní nebo modelové rozhodčí smlouvy bude bezpochyby zajišťovat 

alespoň minimální výhody, které tento druh řešení sporů poskytuje. Nevyužijí-li však strany i 

dalších příležitostí řízení tvarovat a upravit, nebude plně využit potenciál, který je rozhodčí 

řízení bez pochyb schopno poskytnout. 

Tvorba rozhodčí smlouvy by pro její účastníky neměla být pouze částí vyjednávání o 

podmínkách a situaci, u které předpokládají nebo dokonce doufají, že nenastane, ale 

zúročením možností, které jsou jim dnes v rámci mezinárodního obchodu poskytnuty. 


