
Posudek oponenta diplomové práce – Nové trendy v     mezinárodní obchodní arbitráži  

Tématem předložené diplomové práce je -  Nové trendy v mezinárodní  obchodní  arbitráži. 

Kolega  diplomant  Jakub  Nosek  se  ve  své  diplomové  práci,  která  má  rozsah  60  stran  a 

odevzdána  byla  dne  13.12.2011,  zabývá  otázkami,  které  souvisí  s mezinárodní  obchodní 

arbitráží a jejími různými pravidly,  především pak s ohledem na existenci různých stálých 

rozhodčích institutů. 

Rozebíraná  problematika,  tedy  obecně  mezinárodní  obchodní  arbitráž  a  dále  pak  různá 

pravidla,  která se na ní mohou aplikovat,  představuje aktuální oblast práva, která je hojně 

diskutována a aplikována, a to jednak na úrovni národní a i mezinárodní. 

Autor si  tedy vybral  téma aktuální,  které  ač bylo  v odborné literatuře v obecné rovině již 

dostatečně zpracováno, tak na něj vnáší dle mého názoru zajímavý pohled, totiž porovnání 

jednotlivých arbitrážních pravidel různých rozhodčích institutů.

Autor práci rozdělil do třech logických celků. 

V první  části  obecně  představuje  jednotlivá  rozhodčí  pravidla,  kterými  se  pak  následně 

zabývá  v dalších  částech  své  diplomové  práce.  Konkrétně  se  jedná  o  rozhodčí  pravidla 

UNCITRAL,  ICC,  Arbitrážního  soudu  při  Stockholmské  obchodní  komoře  a  Milánského 

rozhodčího soudu působícího při Milánské obchodní komoře. 

Ve druhé části své diplomové práce se autor zabývá dílčí otázkou a to aplikací informačních 

technologií v mezinárodní obchodní arbitráži. Lze velmi ocenit autorův rozbor ohledně New 

Yorské úmluvy na str. 11a násl. diplomové práce, a sice zda New Yorská úmluva připouští 

elektronické  sjednání  rozhodčí  doložky.  Dále  je  zajímavé  např.  i  pojednání  o  on-line 

rozhodčím řízení před HK ČR a AK ČR, které autor popisuje na str. 28 a násl. své diplomové 

práce. 

Ve  třetí  části  diplomové  práce  se  pak  autor  věnuje  otázce  důvěrnosti  v  mezinárodním 

rozhodčím řízení, kdy jak správně uvádí na str. 42, jedná se o princip, který je některými 

autory konfrontován se zásadou transparentnosti. Zajímavý je autorův názor na str. 47 práce 

ohledně prolomení zásady důvěrnosti při výkonu rozhodčího nálezu obecným soudem. 

Při  zpracování  práce  prokázal  autor  dostatek  teoretických  znalostí  a  to  jak  v oblasti 

mezinárodního práva soukromého a procesního, tak i obecného procesního práva. 

Autorovi se dle mého názoru podařilo v základní rovině postihnout uzlové body rozebírané 

problematiky. Co se týče jazykové a stylistické úrovně a úpravy práce, nemám výhrad. 



Taktéž výběr literatury (domácí i zahraniční) považuji za dostatečný.  

V rámci obhajoby své diplomové práce by se autor měl vyjádřit k  důsledkům porušení zásady 

důvěrnosti při rozhodčím řízení – mohlo by být porušení této zásady považováno za důvod 

pro odepření výkonu rozhodčího nálezu dle New Yorské úmluvy?

Práci doporučuji k obhajobě, a pokud bude úspěšně obhájena, tak navrhuji kvalifikační stupeň 

výborně.
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