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1. Aktuálnost tématu:

Diplomant si vybral téma diplomové práce „Právní úprava mezinárodního rozhodčího 

řízení v České republice a Portugalské republice“ a ve své práci se tedy zaměřuje především 

na  srovnání  zákonné  právní  úpravy  rozhodčího  řízení  v České  republice  a  Portugalsku. 

V předložené  diplomové  práci  se  diplomant  věnoval  i  některým dalším  otázkám z oboru 

rozhodčího řízení (např. teoretické přístupy k rozhodčímu řízení). Jedná se o téma aktuální, 

jehož  aktuálnost  dokládá  potřeba  seznámit  českou odbornou veřejnost  s právní  regulací  a 

rozhodovací praxí v rozhodčím řízení ve všech členských státech EU včetně méně známé 

právní úpravy Portugalska.

2. Náročnost tématu:

Téma diplomové práce „Právní úprava mezinárodního rozhodčího řízení v České 

republice  a  Portugalské  republice“  považuji  za  poměrně  náročné,  protože  pro  jeho 

zpracování musel diplomant prostudovat řadu portugalských právních předpisů.

Z hlediska  použitých  metod  si  diplomant  zvolil  právně-analytický  a  právně 

komparativní přístup. V kapitole druhé se věnuje analýze relevantní právní úpravy v České 

republice a v kapitole třetí analýze portugalské právní úpravy. Obě právní úpravy srovnává v 

kapitole páté.

Vstupní údaje, které si diplomant obstaral, zpracoval uspokojivým způsobem a ve své 

práci vycházel jak z domácí, tak zahraniční odborné literatury a judikatury. 

3. Hodnocení práce:



Diplomant  postupuje  ve  své  práci  od  teoretických  otázek  práva  společností 

ke specifickým otázkám, týkajícím se především platné české a portugalské právní úpravy a 

judikatury v oblasti rozhodčího řízení v mezinárodním obchodním styku. 

Předložená diplomová práce je logicky strukturována. Diplomant rozdělil svou práci 

do celkem pěti kapitol: Obecně (1.), Česká právní úprava (2.), Portugalská právní úprava (3.), 

Společná  mezinárodní  úprava  (4.)  a  Komparatistika  (5.).  Diplomová  práce  je  zakončena 

stručným závěrem. Domnívám se, že pro označení některých kapitol měl diplomant použít 

specifičtější  názvy např.  „Srovnání  české  a  portugalské  právní  úpravy rozhodčího řízení“ 

namísto obecného označení kapitoly „Komparatistika“ (tj.  obecné označení pro srovnávací 

vědu).

K práci  s použitou  literaturou  včetně  odkazů  v poznámkách  pod  čarou  mám 

následující  připomínku.  Diplomant  někdy opomněl  uvést  údaje  o publikaci,  ze  které  bylo 

čerpáno  (např.  chybějící  odkaz  na  publikaci  K.  Růžičky na  s.  11  v odst.  1),  nebo  uvádí 

nepřesné odkazy na internetové stránky (statistiky uvedené na s. 12 se nenachází na úvodních 

internetových stránkách rozhodčích soudů zmíněných v pozn.  č.  11).  Diplomant,  jak bylo 

uvedeno výše, vycházel z aktuální tuzemské i zahraniční literatury. 

Z hlediska uspořádání kapitol a grafické úpravy lze práci hodnotit jako velmi dobrou. 

Práce je logicky uspořádána z hlediska členění na jednotlivé kapitoly a subkapitoly. Jazyková 

a stylistická úprava přeložené diplomové práce je uspokojivá. Diplomant projevil dostatečné 

teoretické  znalosti  získané  studiem tuzemské  i  zahraniční  odborné  literatury  a  schopnost 

analýzy a zpracování vstupních informací. 

4. Další vyjádření k práci:

Nejsou.  

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:

Ke s. 13 uvádím, že Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958 

má v současnosti 145 smluvních stran.

Ke s. 14 uvádím, že diplomant mohl podrobněji pojednat o nevýhodách rozhodčího 

řízení (např. nevýhody spojené s ad hoc arbitráží, nebo výše nákladů řízení u renomovaných 

mezinárodních  stálých  rozhodčích  institucí).  Subkapitola  2.3.2  působí  s ohledem na  svou 

poslední větu jako by byla nedokončena.

Ve  vztahu  ke  s.  15  pozn.  č.  19  uvádím,  že  se  zřejmě  jedná  o  názor  jednoho  ze 

spoluautorů zde uvedené publikace.
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Pozn. č. 22 na s. 16 nereflektuje skutečnost, že již vstoupilo v platnost Nařízení Řím I 

(nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008). 

Na s. 17 v odst. 3 diplomant tvrdí, že v Ženevském protokolu o doložkách o rozsudím 

z roku  1923  a  v Ženevské  úmluvě  o  vykonatelnosti  cizích  rozhodčích  nálezů  z roku 

1927chybí řada důležitých prvků, aniž by uvedl, o jaké prvky se jedná.

Na s. 18 diplomant hovoří mimo jiné o Vzorovém zákoně UNCITRAL o mezinárodní 

obchodní arbitráži z roku1985, který má však již nové znění z roku 2006.

Ve vztahu ke s. 21 by měl diplomant při  obhajobě doložit  své tvrzení,  že v České 

republice existuje v současnosti šest stálých rozhodčích soudů.  

Při obhajobě by se měl diplomant vyjádřit (otázka ke s. 29 odst. 2), zda lze aplikovat 

ust. § 9 odst. 1 českého zákona o rozhodčím řízení (zák. č. 216/1994 Sb. v platném znění) i na 

jmenování jediného rozhodce.

Nedomnívám se (poznámka ke s. 37), že dohoda stran o přezkumu rozhodčího nálezu 

jinými rozhodci podle ust. § 27 českého zákona o rozhodčím řízení bude vždy dána pouze 

subjektivní  „nespokojeností“  s rozhodčím  nálezem  bez  jakéhokoliv  věcného  a  právního 

posouzení  důvodnosti  napadení  rozhodčího nálezu  tímto  opravným prostředkem ze  strany 

účastníků řízení.

Rostoucí počet sporů projednávaných v rozhodčím řízení v Portugalsku měl být na s. 

41 v odst. 1 statisticky doložen.

Pozn. č. 90 na s. 42 opět nezohledňuje Nařízení Řím I.

Na s. 46 v odst. 2 chybí vysvětlení pojmu „valorická kompetence“. Znamená to, že 

v Portugalsku je dána příslušnost rozhodčích soudů podle hodnoty sporu?

K pozn. č. 121 na s. 54 uvádím, že se jednalo o řízení o předběžné otázce (tj. o výklad 

práva EU). V této poznámce mělo být uvedeno odpovídající ustanovení Smlouvy o fungování 

Evropské unie.

Na s. 57 v odst.  4 a 5 mohl diplomant uvést,  zda může portugalský odvolací soud 

přezkoumávat rozhodčí nález po hmotněprávní stránce.

Ve vztahu ke s. 58 by měl diplomant uvést příklad opatření, kterým může rozhodce 

předjímat očekávaná rozhodnutí  v rámci rozhodčího nálezu.  Dále zde není uvedeno, jakou 

formu má rozhodnutí o zastavení řízení.

 Na s.  59 v odst.  2 se zřejmě jedná o smlouvy o právní  pomoci,  které  mohly být 

označeny českými ekvivalenty. 
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Při  obhajobě  diplomové  práce  by  se  měl  diplomant  vyjádřit  k výhradám 

uvedeným výše. Dále by se měl diplomant vyjádřit k otázce, zda mohou být jmenováni 

v Portugalsku rozhodci z řad soudců obecných soudů.

 

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře

V Praze dne 26. dubna 2011                                                             

                                                                                                           JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

                                                                                                           oponent diplomové práce
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