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1. Aktuálnost tématu:

Diplomant si vybral téma „Institucionální rozhodčí řízení“. Ve své práci komparativně 

analyzuje primárně právní úpravu rozhodčího řízení v České republice a ve Švýcarsku. 

Sekundárně se zaměřil na srovnávací rozbor rozhodčích řádů Rozhodčího soudu při 

Hospodářské komoře České republiky  a Agrární komoře České republiky a Rozhodčí 

instituce švýcarských obchodních komor. Jedná se o téma nepochybně stále aktuální, protože 

rozhodčí řízení je hojně využíváno při řešení sporů v oblasti mezinárodního obchodu a 

traktováno v judikatuře i právní doktríně. Aktuálnost tématu je podmíněna i novou právní 

úpravou vnitrostátní arbitráže ve Švýcarsku a novelizací českého zákona o rozhodčím řízení a 

o výkonu rozhodčích nálezů (zák. č. 216/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů).  

2. Náročnost tématu:

 Téma diplomové práce „Institucionální rozhodčí řízení“ považuji za průměrně 

náročné, přestože pro jeho zpracování musel diplomant prostudovat recentní zahraniční 

odbornou literaturu a judikaturu zahraničních soudů. 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  z pohledu české i 

švýcarské judikatury a literatury.  



2

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

práci vycházel z tuzemské i cizí judikatury a odborné literatury. Prostudovaná judikatura i 

literatura je ve vztahu k danému tématu dostatečně reprezentativní.   

3. Hodnocení práce:

 Diplomant se ve své práci nejdříve zabývá vymezením základních pojmů z oblasti 

mezinárodní obchodní arbitráže. Následně uvádí jednotlivé prameny relevantní právní úpravy 

na úrovni vnitrostátní i mezinárodní. Poslední dvě kapitoly tvoří pojednání o Rozhodčím 

soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a 

Rozhodčí instituci švýcarských obchodních komor včetně rozboru jejich rozhodčích řádů.

 Předložená diplomová práce je logicky  strukturována. Po stručném úvodu následují 

čtyři kapitoly  (1. Rozhodčí řízení a alternativní způsoby řešení sporů, 2. Právní úprava 

rozhodčího řízení v ČR a ve Švýcarsku, 3. Rozhodčí instituce a 4. Srovnání rozhodčích řádů 

Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a Rozhodčí instituce 

švýcarských obchodních komor). Domnívám se, že by bylo vhodné pokud by diplomant 

doplnil označení třetí kapitoly  o názvy obou stálých rozhodčích soudů, o nichž předmětná 

kapitola pojednává. Práce je zakončena dvoustránkovým závěrem, který je nesprávně označen 

jako kapitola pátá. 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 

následující připomínku. V některých poznámkách pod čarou začínají věty  (resp. jejich 

fragmenty) malým písmenem a nekončí tečkou, zatímco v jiných poznámkách věty  začínají 

velkým písmenem a končí tečkou. Diplomant měl tedy používat jednotnou úpravu poznámek 

pod čarou a zarovnávat je vždy z obou stran do bloku.

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

Práce je logicky uspořádána z hlediska členění na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Jazyková 

a stylistická úprava předložené diplomové práce je uspokojivá. 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:

 V seznamu zkratek na listu B diplomant zavádí zkratku pro Vzorový zákon Komise 

OSN pro mezinárodní obchodní právo o mezinárodní obchodní arbitráži z roku 1985. 

Opomněl však zmínit, že tento vzorový zákon byl revidován v roce 2006.

 Na s. 2 v odst. 3 je uvedeno, že Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární 

komoře ČR má neomezenou působnost, což však neplatí s ohledem na omezení okruhu 

arbitrabilních sporů podle relevantní právní úpravy. Namísto toho, měla být uvedena 

všeobecná působnost, což je pojem správně použitý až na s. 38 v odst. 2.

 Na s. 5 na prvním řádku diplomant hovoří o tom, že „impérium“ rozhodců/rozhodčích 

soudů se odvíjí od dohody stran. Použití pojmu impérium rozhodně není na místě, protože 

tento pojem znamenal nejvyšší vojenskou a civilní moc magistrátů ve starověkém Římě a 

v současnosti znamená velký  státní útvar (Linhart, J. a kol.: Slovník cizích slov pro nové 

století, Dialog, 2003, s. 165).

 Na s. 10 v odst. 1 si diplomant v poslední větě do určité míry protiřečí, když uvádí 

mezi nevýhodami arbitráže před stálými rozhodčími soudy, že je nutné dodržovat 

v institucionálním rozhodčím řízení lhůty a zároveň tvrdí, že tyto mohou být zpravidla 

prodlužovány. 

Na s. 14 zmiňuje diplomant založení Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo 

rezolucí Valného shromáždění OSN č. 2205 (XXI)  s nesprávným datem 17. prosince 1996. 

Správné datum je 17. prosince 1966.

Ke s. 22 pozn. č. 118 uvádím, že většinový názor nelze doložit odkazem na pouze 

jednu časopiseckou publikaci.

Na s. 30 se nesprávně hovoří o zrušení „dvouinstančního odvolacího řízení“. Zaprvé 

odvolací řízení obecně není dvojinstanční. Za druhé řízení ve smyslu ust. čl. 190 a 191 

švýcarského spolkového zákona o mezinárodním právu soukromém je třeba chápat úpravu 

návrhu na zrušení rozhodčího nálezu z důvodu zásadních procesních vad, nebo porušení 

veřejného pořádku (K tomu blíže srov. Bělohlávek, A.: Mezinárodní právo soukromé 

evropských zemí, C. H. Beck, 2012, s. 508, pozn. č. 99).

Na s. 32 v odst. 2 by bylo v souvislosti s výjimkami z arbitrability na místě hovořit o 

úpadkovém právu a nikoliv konkursním, byť je odkazováno na starší publikaci Prof. P. 

Rabana.
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Většinový názor ohledně arbitrability  sporů týkajících se nemovitostí měl být  v pozn. 

č. 166 doložen větším počtem publikací. Ostatně k arbitrabilitě tohoto typu sporů se kloní ve 

svých publikacích i vedoucí diplomové práce Prof. K. Růžička.

Ke s. 33 pozn. č. 168 dodávám, že arbitrabilitu sporů neponechává Washingtonská 

úmluva z roku 1965 jen na vnitrostátní úpravě, ale i na vymezení ve dvoustranných dohodách 

o podpoře a ochraně investic.

Na s. 48 v odst. 1 není odůvodněna myšlenka, proč předběžná kontrola pravomoci 

podle Švýcarských pravidel z roku 2004 zbytečně bránila projednání sporu. Předpokládám, že 

se jedná pouze o názor převzatý z publikace uvedené v pozn. č. 240.

Na s. 59 postrádám argumentaci odůvodňující závěry diplomanta týkající se 

odbornosti soudců obecných soudů, dobrovolnosti splnění předběžných opatření nařízených 

rozhodci a doporučení na znovurozdělení procesní úpravy Rozhodčího soudu při 

Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR do dvou řádů (pro vnitrostátní a mezinárodní 

spory).  

 

Při  obhajobě diplomové práce by se měl diplomant vyjádřit k výhradám 

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

1) Srovnejte délku lhůty pro žalobní odpověď podle jiných (vybraných) rozhodčích 

řádů, než které byly analyzovány v diplomové práci.

2) Porovnejte právní úpravu doručování v rozhodčím řízení v České republice a ve 

Švýcarsku.

  

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: výborně

V Praze dne 22. listopadu 2012                                                            

                                                                                                           JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

                                                                                                           oponent diplomové práce


