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I. Aktuálnost (novost) tématu

Diplomant si pro svoji práci vybral téma, které není nijak nové, avšak zvláště v poslední době a 

k vzhledem k judikatuře civilních soudů, pokud jde o přezkum rozhodčích nálezů, nabývá stále 

více na významu. Z toho důvodu považuji téma za velice aktuální a je třeba kladně hodnotit, že 

si diplomant toto téma vybral.

II. Náročnost tématu

Obecně téma rozhodčího řízení náročné není,  avšak volba cíle práce směřujícího k významu 

rozhodčích doložek  v mezinárodním obchodním styku  a v mezinárodním rozhodčím řízení  je 

něco  jiného.  V tomto  případě  je  třeba  říci,  že  téma  je  poměrně  náročné,  a  to  protože  se 

diplomant musel seznámit, a také seznámil, s mezinárodně právní úpravou, což svědčí o jeho 

širokém zájmu a jazykových znalostech. 

III. Kritéria hodnocení práce

Je zřejmé,  že  diplomant  odpověděl  na  všechny  otázky,  které  si  jako  cíl  vytkl.  Mezinárodní 

obchodní  arbitráž,  a  to  zejména  s přihlédnutím  k investičním  sporům,  je  velice  nosné  téma 

v posledních  letech ve vztahu soukromých subjektů  a České republiky.  I  když  se diplomant 

výrazně tímto tématem nezabývá, otázka mezinárodní obchodní arbitráže je velice živá, a proto 

je třeba kladně hodnotit diplomantův přístup.

Je nesporné,  že diplomant  pracoval  samostatně,  i  když  v hojné  míře  odkazuje  na literaturu, 

protože některé jeho závěry a komentáře jsou naprosto netradiční.

IV. Případná další vyjádření k práci

Velice kladně hodnotím, že si diplomant tuto práci a téma mezinárodní arbitráže vybral. Je to z 

toho důvodu, že otázky mezinárodní arbitráže, ale i národního rozhodčího řízení, nabývají na 

významu ve vztahu k rychlému řešení sporů. Je tedy významné, aby se jak odborná, tak laická 

veřejnost s tímto tématem seznamovala.



V. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Na  str.  22  hovoří  diplomant  o  tvz.  „odvolání  v rozhodčím  řízení“.  Zajímal  by  mne  názor 

diplomanta na to, jaký je vztah mezi odvoláním a přezkumem, srovnání/komparatistika zákona o 

rozhodčím řízení a občanského soudního řádu.

Na str. 36 hovoří v části 6. 2 „Tradiční řízení a řízení online“ diplomant o tom, jakým způsobem 

se rozhoduje o doménách a zda a jakým způsobem je  možno upravit  rozhodování  „online“.  

Může se diplomant vyjádřit  ke vztahu rozhodování „online“ a tzv. rozhodování v alternativním 

řešení sporů (Alternative Dispute Resolution, „ADR“).

Na str. 40 v části 6.3.5 polemizuje diplomant o kritériích pro výběr místa rozhodčího řízení. Mohl 

by se diplomant vyjádřit k otázce aplikace místního procesního práva podle místa rozhodčího 

řízení a také otázce přezkumu rozhodčích nálezů v místě rozhodčího řízení.

VI. Doporučení práce k obhajobě

Práci považuji za velice zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

VII. Navržený klasifikační stupeň

Jelikož diplomant splnil veškeré požadavky kladené na diplomové práce a zabýval se tématem, 

které je nosné a má význam nejen pro teorii, ale i pro praxi, tohoto tématu se výborně zhostil, a 

proto doporučuji klasifikační stupeň výborný.

V Praze dne 8. února 2011

JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
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