
Posudek oponenta rigorózní práce – Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži 

 

Téma předložené rigorózní práce je Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži.  

Kolegyně Mgr. Jitka Coufalová se ve své rigorózní práci zabývá poměrně úzkým tématem, 

kterým je určování rozhodného práva v mezinárodní arbitráži, a to jak z pohledu práva 

hmotného, tak i procesního.   

Otázka rozhodčího řízení, ať už pro spory v mezinárodním obchodním styku či pro spory 

vnitrostátní je v současné době velice aktuální, neboť narůstá počet sporů řešených 

v rozhodčím řízení a tím vyvstává celá řada teoretických i praktických otázek, na které je 

potřeba hledat odpovědi. A právě téma autorčiny rigorózní práce lze za takovouto otázku 

považovat. 

Proto lze konstatovat, že si autorka vybrala téma aktuální a přínosné, které ještě nebylo 

v české odborné literatuře dostatečně zpracováno.   

Autorka svoji rigorózní práci rozdělila do logických celků.  

V první části   se autorka zabývá obecnými otázkami mezinárodní obchodní arbitráže. 

Zajímavé je zde pojednání o limitech mezinárodní obchodní arbitráže (str. 19 a násl.), kdy 

autorka jednak shrnuje i negativa mezinárodního rozhodčího řízení a dále pak se věnuje i 

případu Gasser. Dále se pak autorka zabývá i obecnou otázkou způsobu určení rozhodného 

práva v rámci mezinárodního obchodního arbitrážního řízení, kdy správně uzavírá, že hlavním 

způsobem určení zůstává volba práva (str. 35).  

V další části své rigorózní práce se pak autorka zabývá určením rozhodného práva pro hlavní 

smlouvu. Zabývá se nejprve určením rozhodného práva stranami, následně určením dle 

sudiště a svoji hlavní pozornost pak věnuje určením práva rozhodci. Autorka zde správně 

odkazuje na rozhodčí pravidla ICC a UNCITRAL (str. 50) a jejich ustanovení o způsobu 

určení rozhodného práva. Dále se pak autorka v této části zabývá i určením rozhodného práva 

způsoby typickými pro rozhodčí řízení, jako je tronc commun (str. 52), obchodní zvyklosti 

(str. 59) či lex mercatoria (str. 59). 

Následně se pak autorka zabývá rozhodným právem pro rozhodčí smlouvu. Zabývá se mimo 

jiné zajímavým tématem, kterým je oddělitelnost rozhodčí smlouvy od samotné hlavní 

smlouvy a možnými souvislosti této problematiky, přičemž odkazuje i na rozhodnutí soudů 

Velké Británie (str. 75). 

V další části se autorka věnuje rozhodnému právu ohledně určitých procesních aspektů 

arbitrážního řízení, konkrétně pak lex arbitri a arbitrabilitě. Na str. 100 pak autorka vyslovuje 

důležité závěry týkající se vztahu volby procesního práva vůči místním kogentním normám.  



V poslední kapitole své práce se autorka zabývá limity pro volbu rozhodného práva, 

konkrétně pak výhradou veřejného pořádku a imperativními normami.  

Při zpracování své rigorózní práce prokázala autorka znalost nejen z oboru mezinárodního 

práva soukromého a procesního ale i z oblasti obecných otázek rozhodčího řízení, a to včetně 

jeho praktických aspektů.  

Dále lze kladně hodnotit používání rozhodnutí národních soudů ale i hojnou citaci 

mezinárodních rozhodčích soudů, zejména pak ICC.  

Co se týče jazykové a stylistické úrovně, nemám výhrad.  

Rozsah rigorózní práce – 116 stran považuji za vyhovující. 

Taktéž výběr literatury považuji za dostatečný – a to jak literatury domácí, tak i literatury 

zahraniční.  

Co bych práci vytkl, je dle mého názoru nedostatečná práce s českým právním řádem.  

 

V rámci obhajoby své rigorózní práce by se autorka měla vyjádřit k otázce výhrady veřejného 

pořádku ve vztahu k českému právnímu řádu, kdy kapitola v rigorózní práci neobsahuje ve 

vztahu k českému právu žádnou zmínku. 

Dále by se autorka měla vyslovit k tomu, které z ustanovení českého procesního práva by dle 

jejího názoru mohlo být teoreticky ohroženo aplikací pravidel některé z mezinárodních 

rozhodčích institucí.  

 

Závěr: 

V předložené rigorózní práci se dle mého názoru autorce podařilo analyzovat základní otázky 

rozhodného práva v mezinárodní obchodní arbitráži.  

Předloženou rigorózní práci doporučuji k obhajobě a jsem toho názoru, že tato práce je 

způsobilá obhajoby. Pokud bude práce úspěšně obhájena, doporučuji udělení akademického 

titulu JUDr.  

 

V Praze dne 30.12.2016 

 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva  

JUDr. Jan Brodec, LL.M. Ph.D. 


