
                               Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

                                     Katedra obchodního práva

Posudek oponenta na diplomovou práci Dalibora Komana

„Právní postavení rozhodce”

Celkový  počet stran diplomové práce: 61 (včetně anglicky  psaného abstraktu a seznamu 

použité literatury)

Datum odevzdání: 2.4.2013 (tištěná verze)

1. Aktuálnost tématu:

Diplomant si vybral téma „Právní postavení rozhodce“. Ve své práci provedl v první 

kapitole vymezení základních pojmů z oboru rozhodčího řízení. Následně se zaměřil na 

otázky, které se týkají právní regulace osoby rozhodce. Jedná se o téma nepochybně stále 

aktuální. Aktuálnost tématu je petrifikována i poslední novelizací zák. č. 216/1994 

Sb. zákonem č. 19/2012 Sb., který stanovil nové požadavky na osobu rozhodce (zejména ve 

spotřebitelských věcech).  

2. Náročnost tématu:

 Téma diplomové práce „Právní postavení rozhodce“ považuji za průměrně náročné, 

protože k tématu existuje mnoho česky i cizojazyčně psaných odborných publikací. 

K teoretickým znalostem diplomanta nemám připomínky. 

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

komparativní a právně-popisný  přístup. Diplomantova analýza se zaměřuje především na 

rozbor teoretických a praktických aspektů zkoumané problematiky.  

Vstupní údaje, které si diplomant obstaral, zpracoval uspokojivým způsobem a ve své 

práci vycházel z tuzemské judikatury a odborné literatury. Prostudovaná česká literatura 

z oboru práva mezinárodního obchodu je dostatečně reprezentativní. Za nedostatek považuji, 

že diplomant prostudoval a citoval pouze tři zahraniční monografie, což  se projevuje i v textu 

práce (srov. ostatně s. 58 odst. 2), ve které se analyzuje především česká právní úprava a 

odborná literatura.  
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3. Hodnocení práce:

 Diplomant se ve své práci nejdříve zabývá vymezením základních právních otázek 

z oboru rozhodčího řízení (rozhodné právo, právní povaha a související teorie rozhodčího 

řízení, formy  rozhodčího řízení, arbitrabilita a rozhodčí smlouva). V úvodu druhé kapitoly 

odděleně analyzuje právní úpravu přímou a kolizní. Následně uvádí způsoby  určování práva 

použitelného na zajištění závazků. 

Předložená diplomová práce je logicky  strukturována. Po stručném úvodu následují 

dvě kapitoly  (1. Úvod do tématu rozhodčího řízení a 2. Právní postavení rozhodce), které se 

dále poměrně složitě dělí na podkapitoly. Z hlediska systematiky diplomové práce nepovažuji 

za příliš šťastné, když  po „Úvodu“ následuje kapitola nazvaná „Úvod do tématu rozhodčího 

řízení“. Stejně tak by bylo z důvodu přehlednosti vhodně rozdělit druhou kapitolu (s. 12 až 

56) na více samostatných kapitol. Práce je zakončena dvoustránkovým závěrem. Pozitivně 

hodnotím, že v celé práci diplomant zaujímá vlastní dílčí názory ke zkoumané problematice.

K práci s použitou literaturou včetně odkazů v poznámkách pod čarou mám jednak 

shora uvedenou připomínku k rozsahu nastudované zahraniční literatury, a dále připomínku 

týkající se publikace A. Redferna a M. Huntera, která má poslední vydání z roku 2009 

Diplomant čerpal z vydání z roku 1999, ačkoliv shora uvedené vydání se nachází v knihovně 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

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

Nedostatky  jsou vedle shora uvedených připomínek k vnitřnímu uspořádání práce následující: 

V obsahu na s. 3 a 4 chybí očíslování počátečních stran kapitol. Názvy podkapitol se 

v některých případech nacházejí na konci stran (s. 22, 23, 32, 37, 39, 41, 43 a 54). Jazyková a 

stylistická úprava předložené diplomové práce je na odpovídající úrovni. Drobné překlepy  se 

vyskytují v práci ojediněle (na s. 31 odst. 2 a s. 37 odst. 5). 

Diplomant projevil dostatečné teoretické znalosti získané studiem tuzemské i 

zahraniční odborné literatury a schopnost analýzy a zpracování vstupních informací. 

4. Další vyjádření k práci:

Nejsou.  
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5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:

 Na s. 12 v odst. 2 není jasné, v jakém smyslu použil diplomant slovo mediace a jak 

„mediace“ souvisí s časovým obdobím, po které má mít určitá osoba způsobilost  být 

rozhodcem.

 Ve výkladu na s. 13 v odst. 1 (a na s. 18 v odst. 2) se nepamatuje na situaci, kdy by  se 

měl rozhodcem stát  apatrida (tj. osoba bez státní příslušnosti). Jak by  se postupovalo 

v takovém případě při posuzování způsobilosti určité osoby stát se rozhodcem?

 Ze s. 13 (pozn. č. 22) nevyplývá, jak diplomant zjistil, že na seznamu žádného 

rozhodčího soudu v České republice není uvedena osoba mladší 18 let.

 Na s. 16 v odst. 1 chybí odkaz na relevantní právní úpravu v Anglii a Německu, na 

kterou se diplomant odvolává.

 Na s. 20 v odst. 4 (a na s. 27 a 40 odst. 2) používá diplomant u jmen autorů 

akademické tituly  (Prof.) v rozporu se Sdělením katedry obchodního práva k vypracování 

diplomové práce.

 K otázce neveřejnosti rozhodčího řízení v České republice diplomant nepamatuje na s. 

23 na situaci, kdy by sporné strany a rozhodci (rozhodčí senát) souhlasili s účastí třetí osoby 

během rozhodčího řízení (srov. např. § 28 odst. 1 Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské 

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky). Dále je třeba zmínit vedlejší 

účastníky tj. osoby, které mají právní zájem na výsledku řízení (srov. např. § 14 Řádu 

Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky).

 Na s. 27 odst. 2 chybí uvedení situace, kdy může dojít  ke zproštění rozhodce 

mlčenlivosti z důvodu „kvalifikovaného zájmu“.

Při  obhajobě diplomové práce by se měl diplomant vyjádřit k výhradám 

uvedeným výše. Dále by se měl vyjádřit k následujícím otázkám:

1) Jaké podmínky stanoví Příručka Mezinárodní asociace advokátů o konfliktech zájmů 

v mezinárodní arbitráži (IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International 

Arbitration) pro vyloučení rozhodce z projednávání sporu z důvodu jejich 

příbuzenského poměru ke stranám nebo jejich zástupcům?

2) Jak lze rozhodce postihnout za porušení povinnosti mlčenlivosti?

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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7. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře

V Praze dne 22. dubna 2013                                                            

                                                                                                           JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

                                                                                                           oponent diplomové práce


