
Resumé 

Účel mé diplomové práce je analýza jednoho z nejvyužívanějších typů mimosoudního řízení, 

Mezinárodní obchodní arbitráže. Důvod pro můj výzkum je vývoj a zvyšující se užití 

rozhodčího řízení nejenom pouze na poli mezinárodním.  

Diplomová práce je složena ze šesti kapitol, každá z nich se zabývá rozdílným aspektem 

rozhodčího řízení. První kapitola je kapitolou úvodní a definuje základní terminologii 

užívanou v diplomové práci. Kapitola je rozdělena do dvou částí. Část První popisuje 

mezinárodní a vnitrostátní rozhodčí řízení a vysvětluje rozdíly mezi nimi. Druhá část 

porovnává otázku arbitrability v České republice a v jiných dalších státech.  

Kapitola Druhá je rozdělena do pěti částí a poskytuje přehled o stálých rozhodčích soudech. 

Část První se zabývá Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. Druhá část poukazuje na Rozhodčí soud Mezinárodní obchodní 

komory v Paříži. Část třetí popisuje Mezinárodní rozhodčí soud při Spolkové hospodářské 

komoře ve Vídni. Část Čtvrtá se soustředí na Slovenský rozhodčí soud v Bratislavě a poslední 

část se zabývá nejstarším rozhodčím soudem, Londýnským soudem pro mezinárodní arbitráž.  

Kapitola Třetí zkoumá příslušné České a zahraniční prameny rozhodčího řízení. Kapitola se 

skládá ze čtyř částí. Část První zmiňuje stálé rozhodčí soudy a soustředí se převážně na 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL, Část Druhá zkoumá nejdůležitější mnohostranné a 

vícestranné mezinárodní úmluvy zabývající se rozhodčím řízením. Třetí část je věnována 

České legislativě a poslední část popisuje Vzorový zákon vytvořený UNCITRALem.  

Čtvrtá kapitola je koncentrována na rozhodčí řízení. Kapitola je složena ze tří částí. První část 

ukazuje výhody a nevýhody rozhodčího řízení. Část Druhá vysvětluje druhy rozhodčího řízení 

jako institucionální rozhodčí řízení a rozhodčí řízení ad hoc. Třetí část se věnuje otázce 

rozhodčí smlouvy a rozdílným typům rozhodčí smlouvy. 

Otázka rozhodčího nálezu je upravena v Kapitole Páté a je rozdělena do dvou částí. První část 

se zaměřuje na pojem a náležitosti rozhodčího nálezu. Druhá část ukazuje možnosti zrušení 

rozhodčího nálezu soudem a zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí. 

Poslední kapitola se skládá pouze z jedné části a zabývá se problematikou uznání a výkonu 

cizích rozhodčích nálezů.  

 


