
Resumé

Tato diplomová práce zpracovává právní úpravu mezinárodního rozhodčího řízení 

v České republice a Portugalské republice. Konkrétní výběr těchto zemí a institutu 

mezinárodního řízení jako předmětu této práce samozřejmě nebyl učiněn náhodně; důvodem 

je, navzdory mnohým společným prvkům těchto zemí, např. jejich členství v Evropské unii, 

podobné ekonomické úrovni a relativně významné aktivitě v oblasti mezinárodního obchodu, 

poměrná neprozkoumanost portugalské právní úpravy mezinárodního řízení i celého právního 

řadu z pohledu České republiky a naopak.

Rovněž volba mezinárodního řízení nebyla náhodná. Mezinárodní rozhodčí řízení bylo 

zvoleno díky tomu, že se jedná o pravděpodobně nejvýznamější způsob mimosoudního řešení 

sporů, v posledních letech a desetiletích se setkávající se stále vzrůstající využívaností. 

Rozhodčí řízení nabízí stranám důvěrné řešení sporu se snadnou vykonatelností rozhodčího 

nálezu v zahraničí a zahraničního rozhodčího nálezu v tuzemsku.

Cílem této práce pak není jen pouhý popis současné právní úpravy mezinárodního 

rozhodčího řízení, ale umožnění čtenáři správně pochopit konkrétní ustanovení s ohledem na 

jejich právní pozadí. Tato práce se zabývá koncepcemi mezinárodního rozhodčího řízení a 

jednotlivými prvky mezinárodního rozhodčího řízení, tj. právními prameny, rozhodčí 

smlouvou, arbitrabilitou sporu, formami rozhodčího řízení (institucionálním rozhodčím 

řízením a řízením ad hoc), funkcí rozhodce, způsoby rozhodnutí, uznáním a výkonem 

rozhodčího nálezu a možným odvoláním či jinými opravnými prostředky. Pro snazší 

pochopení a orientaci je tato práce rozdělena do pěti hlavních částí; první se zabývá 

představením rozhodčího řízení a všeobecným úvodem do problematiky, druhá část je 

věnována české právní úpravě, třetí část zpracovává právní úpravu portugalskou, čtvrtá část se 

zabývá společnou právní úpravou (tato část zahrnuje úpravu mezinárodního rozhodčího řízení 

evvropským právem a informace o stálých rozhodčích soudech v zahraničí), pátá část se 

věnuje porovnání nabytých poznatků a pohledem na mezinárodní rozhodčí řízení de lege 

ferenda z české perspektivy.

Tato diplomová práce zpracovává nejenom vnitrostátní právní normy, kterým se 

věnuje převážně, ale rovněž i prameny mezinárodní, tj. závazné mezinárodní smlouvy a 

úmluvy, které jsou právními prameny v obou státech, České republice a Portugalsku.




