
ABSTRAKT 

Diplomová práce na téma Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku se 

zaměřuje na místo konání rozhodčího řízení a jeho vztah k národnímu právnímu řádu. První 

kapitola uvádí obecně do problematiky řešení sporů v mezinárodním obchodním styku. Práce 

přibližuje alternativní způsoby řešení sporů a vymezuje pojem rozhodčího řízení 

v mezinárodním obchodním styku. Uvedeny jsou jeho základní znaky a popsány teorie, které 

usilují o vysvětlení právní povahy rozhodčího řízení - teorie smluvní, jurisdikční, smíšená a 

autonomní. 

Ve druhé kapitole práce je vymezen pojem místa konání rozhodčího řízení, jakožto 

skutečného místa na území určitého státu. Toto místo je odlišeno od sídla rozhodčího řízení a 

od dalších institutů, které bývají s místem konání rozhodčího řízení zaměňovány. Sídlo 

rozhodčího řízení je v práci pojímáno jako právní domicil rozhodčího řízení. Národní právní 

řád sídla stanoví právní rámec pro vedení rozhodčího řízení. Posléze práce přibližuje dvě 

základní teorie, které hodnotí vazbu mezi místem konání rozhodčího řízení a národním 

právním řádem, teorii sídla a delokalizační teorii. Vazba mezi místem konání rozhodčího 

řízení a národním právním řádem je porovnána i z pohledu jednotlivých teorií právní povahy 

rozhodčího řízení.   

Právní rámec pro úpravu rozhodčího řízení v mezinárodním obchodním styku 

poskytují mezinárodní úmluvy, národní právní řády a rozhodčí řády stálých rozhodčích soudů. 

Jedna z kapitol je věnována těmto právním dokumentům a v nich obsažené úpravě místa 

konání rozhodčího řízení. Z mezinárodně právních dokumentů se práce zabývá zejména 

úpravou v Newyorské úmluvě a Vzorovému zákonu UNCITRAL. Jako zástupce národních 

právních řádů je vybrán český právní řád. Ten je následně rozebrán podrobněji. Z rozhodčích 

řádů stálých rozhodčích soudů posloužil pro účely práce rozhodčí řád Rozhodčího soudu při 

Mezinárodní obchodní komoře v Paříži a Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.
 
 

V závěrečné kapitole práce objasňuje pojmy domácího (tuzemského), cizího 

(zahraničního), vnitrostátního a mezinárodního rozhodčího řízení. Jako jeden z významných 

prvků pro odlišení těchto pojmů uvádí místo konání rozhodčího řízení. Závěrem práce 

odpovídá na otázku, zda mohou strany sporu z obchodního styku z pohledu českého právního 

řádu svou volbou místa konání rozhodčího řízení ovlivnit právní řád, dle kterého bude 

rozhodčí řízení vedeno. 

 


