
 

 

Posudek konzultantky  

na rigorózní práci Mgr. Jitky Coufalové 

„Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži"   
 

   

 Téma rozhodného práva v mezinárodním rozhodčím řízení je velmi atraktivní a 

poměrně široce rozpracované, zejména v zahraniční literatuře. Autorka vychází z řady 

publikací, většinou zahraničních, ale nezapomíná ani na ty české, i když překvapivě 

postrádám Bělohlávka a literaturu v komentářích k českým předpisům, to je ovšem věc 

výběru autorky, který respektuji. Práce je napsána velmi kvalitně, kulturně, autorka vynaložila 

velké úsilí na sběr judikatury, která činí práci čtivou a pro čtenáře velice užitečnou. Na práci 

je znát přesah přes české pojetí, získaný patrně studiem LL.M. na prestižní Bucerius Law 

School v Hamburgu. Téma i způsob zpracování jsem přivítala.  

 

Rigorózní práce je logicky rozdělena a vhodně systematicky uspořádána. Práce sestává 

z osmi kapitol, dále podrobně vnitřně rozčleněných, z nichž první je Úvodem a poslední je 

Závěrem. Hned v úvodu jsem narazila na neobvyklé členění řešení sporů na autoritativní, 

poradní a usnadňující (determinative, advisory and facilitative, Nadja Alexander). Jaký je na 

toto členění názor autorky?  

 

Po stručném úvodu se druhá kapitola zaměřuje na obecné poznámky k problematice 

mezinárodní obchodní arbitráže. Dotaz ke s. 23 – tzv. mediační okno: proč by rozhodce 

nemohl být zároveň mediátorem? Určitě bych to předem neomezovala. Třetí kapitola se 

obecně věnuje volbě rozhodného práva, připomínám jen Evropskou úmluvu o mezinárodní 

obchodní arbitráži, která překvapivě není v celé práci vůbec zmíněna? Nebo jsem se 

přehlédla? K tomu by se autorka měla vyjádřit, úmluvu ratifikovala mj. většina členských 

států EU. Čtvrtá kapitola zkoumá právo rozhodné pro hlavní smlouvu, zejména oceňuji 

uvedení způsobů, které jsou české právní kultuře a praxi spíše vzdálené, jako je voie directe, 

tronc commun amiable compositeur. Jak je postavení těchto institutů v německém právním 

prostředí? Není zde výslovně vysvětlena halakha, ač je v práci 4x zmíněna, to by bylo vhodné 

doplnit. Bylo by žádoucí konkrétně vysvětlit i zásadu ex aequo et bono. Ke s. 61 – toto tvrzení 
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nepovažuji za zcela přesné, vždyť lex mercatoria je mnohem oblíbenější než v Evropě 

v Latinské Americe! Ta byla kupodivu zcela opomenuta.  

 

Pátá kapitola řeší právo rozhodné pro rozhodčí smlouvu. Postrádám řešení v ZMPS 

zde, i v následující kapitole šesté, která se výslovně týká procesních aspektů rozhodčího řízení 

(volba procesního práva). V tomto směru je české právo poměrně konzervativní, ale při 

bližším, zejména praktickém pohledu bychom viděli, že to není zase tak rozdílné od jiných 

právních úprav, „floating arbitration“ už má podle mého názoru nejlepší léta za sebou a 

vracíme se na pevnou zem. Nicméně bych uvítala, kdyby se k této otázce autorka blíže 

vyjádřila. Sedmá kapitola uvádí limity volby rozhodného práva, jimiž autorka rozumí výhradu 

veřejného pořádku a imperativní normy. S mezinárodní veřejným pořádkem bych byla spíše 

opatrná. 

 

Práce ústí v Závěr, v němž autorka shrnuje poznatky, k nimž v práci dospěla, je vidět, 

že téma náležitě prostudovala, jen si myslím, že praxe zase až tak rozmanitá není, mimo 

prestižní mezinárodní rozhodčí soudy. Zajímalo by mne, zda se autorka osobně setkala 

s nějakým případem mezinárodní arbitráže v praxi, neboť působí v mezinárodní advokátní 

kanceláři.  

 

Rigorózní práci hodnotím přes uvedené drobné připomínky vysoce pozitivně, při ústní 

obhajobě by se autorka měla vyjádřit k výše naznačeným otázkám. 

 

Práci plně doporučuji k ústní obhajobě a navrhuji, aby po úspěšné obhajobě a 

úspěšném vykonání rigorózní zkoušky byl Mgr. Jitce Coufalové přiznán akademický titul 

JUDr. 

 

                                                                               Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 

V Praze dne 11. 12. 2016 


