
Hodnocení diplomové práce na téma
„Rozhodčí doložka pro mezinárodní obchodní arbitráž a její vliv na případné 

rozhodčí řízení“
       diplomant: Ondřej Plánička

1. Aktuálnost (novost) tématu
Diplomant si za téma své diplomové práce o rozsahu 62 stránky vlastního textu 

zvolil nepochybně aktuální a zajímavou problematiku, a to problematiku rozhodčí smlouvy 
jako základu rozhodčího řízení v mezinárodním obchodním styku. Rozhodčí řízení si stále 
drží značnou popularitu při rozhodování sporů zvláště v mezinárodním obchodním styku 
pro určité výhody ve srovnání s řízením před obecnými soudy. Je však otázkou, kam bude 
směřovat rozhodčí řízení v České republice po novelizaci zákona o rozhodčím řízení.

2. Náročnost tématu
Téma diplomové práce považuji za náročné, a to s ohledem na komparatistický a 

hodnotící přístup k jeho zpracování.  Téma je náročné i proto,  že kladlo na diplomanta 
potřebu náležitého studia  příslušné české i  zahraniční  literatury,  judikatury,  rovněž tak 
příslušných právních dokumentů, týkajících se zpracované problematiky.
 
3. Kritéria a hodnocení práce

Zkoumaná problematika je tématicky rozdělena do šesti kapitol, úvodu a závěru. Je 
doplněna pěti  přílohami obsahujícími vzory používaných či doporučovaných rozhodčích 
smluv/doložek. Z textu diplomové práce dovozuji,  že diplomant postupuje od zkoumání 
obecných  a  pojmových  otázek  (jako  jsou  druhy  rozhodčích  smluv)  přes  jednotlivé 
náležitosti  rozhodčích  smluv  až  po  tvorbu  rozhodčí  doložky  a  její  vliv  na  případné 
následující řízení.

 
Z textu předložené diplomové práce dále dovozuji, že diplomant má o zkoumané 

problematice dobrý přehled, že prostudoval dostatečný počet titulů tuzemské i zahraniční 
odborné  literatury.  Diplomant  prokázal,  že  dokáže  se  získanými  teoretickými  poznatky 
pracovat. Práce byla zpracovaná samostatně a splnila cíl, který si diplomant před jejím 
zpracováním  stanovil.  Rovněž  je  třeba  ocenit  jeho  vlastní  názory  uvedené  v  textu 
diplomové práce. 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
K vlastní textu diplomové práce nemám žádné zásadní připomínky, pouze drobné, 

které však nikterak nesnižují kvalitu diplomové práce.  Na str. 14 diplomant píše, že si lze 
jen těžko představit, že by byl spor rozhodován neprávníky. Taková řízení však existují u 
některých zahraničních komoditních rozhodčích soudů, kde je výslovně vyloučeno, aby 
rozhodcem byla osoba s právnickým vzděláním. I v tuzemsku znám případy, kdy spory 
rozhodoval jediný rozhodce, který měl stavební průmyslovku. Z hlediska místa rozhodčího 
řízení (str.  13 a 14) – mnohdy strany vede k jeho výběru i  snaha zajistit  si  jakoukoliv 
nemožnost zrušení vydaného rozhodčího nálezu. Mezi druhy rozhodčích smluv (str. 20) 
diplomant nezařazuje tzv. asymetrickou rozhodčí smlouvu, o té hovoří až na str. 56. České 
soudy považují takovéto rozhodčí smlouvy za platné (konkrétní judikáty, které jsem viděl, 
nebyly  publikovány).  Pokud jde o oddělitelnost  smlouvy hlavní  od  rozhodčí  smlouvy v 
podobě rozhodčí doložky (str. 10), pak tuzemská judikatura vychází z názoru oddělitelnosti 
a nezávislosti obou smluv.   

Otázka: Jaké právní důsledky by mělo uzavření rozhodčí smlouvy v průběhu řízení 
před obecným soudem o stejném předmětu sporu (např. zaplacení kupní ceny)?



5. Doporučení práce k obhajobě
Předloženou diplomovou práci  považuji  za velmi  zdařilou a doporučuji  ji  proto k 
ústní obhajobě. 

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

V Praze dne 7. února 2011          

                                                                             Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
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