
Hodnocení diplomové práce na téma
„Právní úprava rozhodčího řízení v České republice a Portugalské republice“

       diplomant: Jan Přib

1. Aktuálnost (novost) tématu
Diplomant si za téma své diplomové práce o rozsahu 73 str. textu zvolil nepochybně 

aktuální a zajímavou problematiku, a to porovnání právní úpravy rozhodčího řízení podle 
českého a portugalského práva. Rozhodčí řízení si totiž stále drží značnou popularitu při  
rozhodování  sporů  zvláště  v  mezinárodním  obchodním  styku  pro  určité  výhody  ve 
srovnání s řízením před obecnými soudy. Je také pravdou, že v České republice nejsou k 
dispozici dostatečné informace o protugalském právním řádu, včetně úpravy rozhodčího 
řízení. Neustále se rozvíjející obchodní vztahy i se subjekty z Portugalska nesou s sebou 
zcela zákonitě i spory,  které je třeba nějakým způsobem řešit,  a v rozhodčím řízení je 
možno tyto spory bez zvláštních problémů projednat a rozhodnout.

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, především portugalské, literatury, 
judikatury,  rovněž  tak  příslušných  právních  dokumentů,  týkajících  se  zpracované 
problematiky.
 
3. Kritéria a hodnocení práce

Zkoumaná problematika je tématicky rozdělena do sedmi kapitol, úvodu a závěru.  
Z textu  diplomové  práce  dovozuji,  že  diplomant  postupuje  od  zkoumání  obecných  a 
pojmových  otázek  (jako  jsou  teoretické  koncepce  rozhodčího  řízení)  přes  českou  a 
portugalskou právní úpravu rozhodčího řízení, evropskou úpravu rozhodčího řízení až po 
odlišnosti  ve  zkoumaných  právních  úpravách  (české  a  portugalské).  Je  třeba  ocenit  i 
diplomantovy návrhy de lege ferenda, ke kterým dospěl na základě zkoumání portugalské 
právní úpravy.

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 věcné připomínky, protože 

jsem měl možnost se průběžně k zpracovávanému textu vyjadřovat.  Diplomant by měl 
zvážit, zda Arbitrážní centra poskytují „rozhodcovské“ nebo „rozhodčí“ služby (str. 46). Při 
určování rozhodného práva kolizními normami by se nemělo zapomínat na kolizní normy 
obsažené v nařízeních Řím I. a Řím II.



Otázka: Jaký je názor diplomanta na novelizaci zákona o rozhodčím řízení pokud 
jde o evidencí rozhodců ministerstvem spravedlnosti?

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 1. května 2011          

                                                                             Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
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