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1. Aktuálnost tématu:

Diplomant si vybral diplomovou práci na téma „Nové trendy v mezinárodní obchodní 

arbitráži“ a zaměřil se na dvě stále aktuální otázky mezinárodního rozhodčího řízení, a sice: 

možnosti  využití  informačních  technologií  v rozhodčím  řízení  a  důvěrnosti  v rozhodčím 

řízení.  V oblasti  práva  mezinárodního  obchodu  je  toto  téma  aktuální.  Aktuálnost  tématu 

dokládají mimo jiné recentní změny rozhodčích řádů stálých rozhodčích institucí, které obě 

shora uvedené otázky v různé míře řeší. 

2. Náročnost tématu:

Téma „Nové trendy v mezinárodní obchodní arbitráži“ považuji za náročné vzhledem 

k nutnosti  prostudování  cizojazyčných  právních  předpisů,  judikatury  a  rozhodčích  řádů, 

jejichž analýza a srovnání tvoří základ předložené diplomové práce. Pozitivně hodnotím, že 

diplomant kontaktoval zástupce stálých rozhodčích soudů za účelem zodpovězení jeho dotazů 

ohledně problematiky, které se týká jeho diplomová práce. 

Teoretické znalosti  diplomanta,  které prokázal ve své diplomové práci, považuji za 

dobré.

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

komparativní a právně-popisný přístup. 

Vstupní údaje, které měl diplomant k dispozici, zpracoval uspokojivým způsobem a ve 

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



3. Hodnocení práce:

Diplomant svou práci soustředil  do dvou rozsáhlých kapitol („Použití  informačních 

technologií  v mezinárodní  obchodní  arbitráži“  a  „Důvěrnost  v mezinárodním  rozhodčím 

řízení“),  které  následují  po  první  stručné  kapitole  obsahující  přehled  aktuálního  stavu 

rozhodčích pravidel vybraných rozhodčích soudů a Komise OSN pro právo mezinárodního 

obchodu. Práce je přehledně strukturována a systematicky rozdělena. 

Ve  vztahu  k práci  s odbornou  literaturou  nemám  připomínek.  K vlastním  závěrům 

diplomanta v předložené diplomové práci konstatuji, že samostatně hodnotí jednotlivé právní 

úpravy  i  závěry  obsažené  v odborné  literatuře.  Pozitivně  hodnotím  rozsáhlý  poznámkový 

aparát. 

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

Práce je logicky uspořádána z hlediska členění na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Na konci 

kapitol by měly být označeny mezitímní závěry (v práci není rozlišováno mezi označením 

dílčích závěrů a „celkovým“ závěrem obsahujícím shrnutí poznatků diplomanta). Z hlediska 

jazykového a gramatického nemám k práci připomínek. K práci s odkazy v poznámkách pod 

čarou nemám zásadních připomínek, pouze se domnívám, že v práci jsou občas nadbytečně 

používány (v poznámkách pod čarou v odkazech na odbornou literaturu)  anglické termíny 

jako např. na s. 2 pozn. č. 23, s. 16 pozn. č. 45, s. 29 pozn. č. 85 a s. 42 pozn. č. 123.

Diplomant  projevil  dobré  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:

Ve vztahu ke s. 18 by měl diplomant uvést, jak by se postupovalo v případě, že by si 

strany zvolily jako místo konání rozhodčího řízení počítačovou síť internet.

Ke s. 25 pro úplnost uvádím, že problémy při elektronickém provádění důkazů mohou 

vzniknout  např.  již  tehdy,  pokud  je  elektronicky  nelze  vůbec  provést.  Další  otázkou  je 

posuzování pravosti důkazních prostředků při jejich předkládání v elektronické formě.

Ke  s.  33  doplňuji,  že  základním  problémem  a  (podmínkou)  při  doručování 

elektronickou cestou je v obecné rovině potřeba technického vybavení příjemce.
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Na s. 46 diplomant hovoří o důvěrnosti rozhodčího nálezu, která může být porušena, 

je-li to nutné k ochraně práv, přičemž nezmiňuje, komu tato ochrana náleží. Navíc by bylo 

namístě hovořit i o prosazení (nuceném výkonu) práva. 

Ke kapitole č. 3 jako celku uvádím, že by bylo zajímavé analyzovat rozsah důvěrnosti 

v investiční arbitráži vedené před Mezinárodním střediskem pro řešení investic. Respektuji 

však rozsah výběru posuzované právní úpravy diplomantem. 

Při  obhajobě  diplomové  práce  by  se  měl  diplomant  vyjádřit  k připomínkám 

uvedeným výše. Při obhajobě by měl uvést vlastní definici řešení sporů on-line. Dále by měl 

vymezit zvláštnosti rozhodčího řízení on-line (WIPO Electronic Case Facility) podle pravidel 

Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).  

 

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: výborně

V Praze dne 29. prosince 2011                                                             

                                                                                                           JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

                                                                                                           vedoucí diplomové práce
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