
Abstrakt

Cílem této diplomové práce nazvané Rozhodčí řízení v České republice je 

charakterizovat rozhodčí řízení v tuzemsku, vysvětlit základní instituty tohoto mimosoudního 

způsobu řešení sporů a pojednat o aktuálních problémech, které jsou v posledních měsících 

hojně diskutovány.

Nepočítáme-li úvod a závěr, skládá se tato diplomová práce z devíti kapitol, přičemž 

každá z nich se zaměřuje na jiný aspekt rozhodčího řízení. 

První kapitola jakožto kapitola úvodní rozhodčí řízení definuje a uvádí jeho teoretické 

koncepce. Vedle toho zde charakterizuji některé jeho druhy, kdy pozornost věnuji především 

rozhodčímu řízení institucionálnímu a ad hoc, obligatornímu a fakultativnímu a rozhodčímu 

řízení on-line. Závěr kapitoly shrnuje hlavní výhody a nevýhody rozhodčího řízení.

Zatímco druhá kapitola je věnována pramenům rozhodčího řízení, třetí kapitola 

vysvětluje pojem arbitrability a uvádí podmínky, které musí spor splňovat, aby mohl být 

předmětem rozhodčího řízení

Čtvrtá kapitola pojednává o rozhodčí smlouvě. Vysvětluje tento pojem, uvádí jednotlivé 

druhy rozhodčích smluv, zabývá se podstatou rozhodčí smlouvy a jejím obsahem a 

náležitostmi. Závěr kapitoly je věnován neplatnosti rozhodčí smlouvy a způsobům, jak může 

strana zpochybnit rozhodčí smlouvu, o které se domnívá, že je neplatná. 

V kapitole páté nazvané Rozhodci se v úvodu zabývám požadavky, které jsou kladeny 

na osobu rozhodce. V dalších odstavcích je pak rozebráno ustavení rozhodce, přijetí funkce 

rozhodcem a jeho vyloučení.

Kapitola šestá hovoří o stálých rozhodčích soudech. Na úvod je vysvětleno, jaké 

instituce je možno považovat za stálý rozhodčí soud a jaká jsou jejich specifika. 

V podkapitole 6.1.  nastiňuji otázku soukromých „rozhodčích soudů“ neboli tzv. arbitrážních 

center a odkazům na pravidla a seznamy rozhodců těchto arbitrážních center. K tomuto 

tématu je uveden vývoj judikatury českých soudů a uvedeny názory, jenž se objevily 

v odborném periodickém tisku v rámci diskuzí na toto téma.



V kapitole sedmé rozebírám rozhodčí řízení jako takové. Úvod je věnován zásadám, na 

kterých rozhodčí řízení stojí, a dále je rozebráno jeho zahájení, pravidla, dokazování, náklady 

a předběžná opatření. Závěrečná podkapitola 7.8. je se zaměřuje na další aktuální téma, 

kterým je ochrana spotřebitele v rozhodčím řízení.

Kapitola závěrečná seznamuje se změnami, které by přinesl vládní návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Některá témata, zejména aktuální problémy rozhodčího řízení, by si zasloužila více 

prostou, než jim byl zde věnován. Avšak problematika rozhodčího řízení je skutečně rozsáhlá 

a mou snahou bylo pojmout ji komplexně. Pojednání o některých oblastech bylo tudíž podáno 

ve skromnějším rozsahu. 




