
Posudek oponenta rigorózní práce Mgr. Jana Krause na téma „Mimosoudní řešení 
majetkových konflikt ů v České republice“. 

 

 

 

 

 

 

Práce je datována listopad 2012 a má 143 strany vlastního textu. 

Práce je s výjimkou úvodu a závěru členěna čtyř částí. V části označené 2) se autor zabývá 
stručně historií řešením majetkových konfliktů v ČR, v části označené jako 3) způsoby řešení 
majetkových konfliktů v ČR, V této kapitola autor jen velmi stručně nazývá a charakterizuje 
způsoby řešení majetkových konfliktů, tedy i řešení konfliktů státem. V části 3.2 se autor 
zabývá soukromoprávními způsoby řešení majetkových konfliktů v ČR, opět jen výčtem 
způsobu a stručnou charakteristikou těchto způsobů. 

Část označená jako 4) je věnována mediaci a na straně 36 až 67 se autor věnuje mediaci ve 
vybraných zemích. Konečně část označená 5) je věnována rozhodčímu řízení a na straně 101 
až 149 se autor zabývá rozhodčím řízením ve stejných zemích jako tomu bylo v části 3) . 

Závěr de lege ferenda v části 6) o tom, že je třeba sjednotit názvosloví se mi však jeví 
s ohledem na rozsah předchozích kapitol jako stručný. 

K práci má jen několik poznámek : 

Na straně 29 autor srovnává soudní a mimosoudní řešení sporů. Chybí mi zde jedna zásadní 
poznámka, že výsledek rozhodčího řízení je zásadně věcně nepřezkoumatelný, což pokládám 
za největší riziko rozhodčího řízení.  

Na straně 35 bod 4.2.2 je uvedeno, že mediační dohoda je vykonatelná, pokud se strany na 
tomto dohodnou. Omlouvám se, ale v zákoně o mediaci jsem tuto úpravu nenašel.  

Z hlediska de lege ferenda prosím, aby se autor zamyslel nad ustanovením § 19a ZRŘ, který 
je účinný od 1.1. 2014. Zde je uveden jako prioritní způsob doručování datová schránka.  Jak 
hodnotí autor tuto úpravu, když rozhodce včetně rozhodování stálého rozhodčího soudu je 
stále jen rozhodováním někoho, kdo není orgánem veřejné správy ? 

Dále bych chtěl znát názor autora na případ, kdy je uzavřena rozhodčí doložka ve smlouvě a 
vymáhaná pohledávka je postoupena smluvně na třetí osobu, tedy zda i zde existuje 
arbitrabilita ? 

 



Práci hodnotím jako velmi dobře zpracovanou se znalostí nejen tuzemské právní úpravy, ale 
se širokou znalostí právní úpravy v Evropě i mimo ní.¨ 

Autor čerpal z literatury a judikatury uvedených v poznámkách a v případě sporných 
stanovisek vždy zaujal svůj zdůvodněný názor. 

Práci jako velmi dobrou doporučuji k obhajobě. 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

 

V Praze dne 9.11. 2013 


