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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

 

Diplomantka se ve své práci se zabývá zajímavým a nepochybně velmi a aktuálním 

tématem. Právo na spravedlivý process a rozhodčí řízení je tématem, které zasahuje 

do několika oblastí. Předkladatelka práce vystihla ty nejdůležitější oblasti a zaměřila 

se na úpravu rozhodčího řízení v ad hoc arbitrážích, zmínila pravidla upravující 

rozhodčí řízení před institucionalizovanými rozhodčími soudy. Tato část práce však 

není tou stěžejní, jejím jádrem je srovnání práva na spravedlivý proces v podle 

Evropské úmluvy o lidských právech a aplikovatelnost této úmluvy na rozhodčí řízení 

a pak, otázka uznání a výkonu rozhodčího nálezu a základní parametry spravedlivého 

procesu podle NYC 58. Je zjevné, že se předkladatelce práce podařilo vystihnout to, 

co je na mezinárodní arbitráži z hlediska požadavků na spravedlivý proces to 

nejdůležitější. Škoda jen, že se nezabývala vice vnitrostátní právní úpravou 

rozhodčího řízení a právem na spravedlivý process. Možná, že by taková 

komparativní studie byla zajímavou sondou do právního rámce rozhodčího řízení 

stanoveného vnitrostátními právními řády. Nemuselo by jít o nikterak obsáhlou studii, 

stačilo by zaměřit se na několik nejdůležitějších jurisdikcí. Zajímavé by bylo rovněž 

porovnání právní úpravy v těchto zemích s úpravou v České republice. Jsem si jist, že 

i v ZRŘ a v judicature českých soudů lze najít požadavky na spravedlivý process v 

rozhodčím řízení. Jak jsem však uvedl výše, autorka vystihla patrně nejdůležitější 

prvky mezinárodněprávní úpravy práva na spravedlivý proces v rozhodčím řízení a 

nic jí nebrání v tom, aby svou práci postupně rozšířila i o další části. 

 

2. Náročnost tématu: 

 

Zpracování práce vyžadovalo, aby diplomantka prostudovala a analyzovala řadu 

relevantních primárních a sekundárních informačních zdrojů, zejména monografií a 

odborných článků, ale zejména rozhodnutí rozhodčích tribunálů, ESLP a případně i 

národních soudů. Diplomantka tento úkol zvládla bez sebemenšího zaváhání. 

 

3. Hodnocení práce: 

 

Diplomová práce je členěna do pěti kapitol. V prvních dvou kapitolách se autorka 

věnuje standardům pro dodržování práva na spravedlivý proces. Analyzuje 

přitom různá rozhodčí pravidla nebo pravidla přímo související s rozhodčím řízením, 

např. v NYC 58 o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, stejně jako  pravidla, 



která s rozhodčím řízením na první pohled přímo nesouvisejí, která však tvoří obecný 

právní rámec ochrany lidských práv smluvních států EÚLP, jejichž součástí je i právo 

na spravedlivý proces. Kromě Evropské úmluvy o ochraně základních lidských práv a 

svobod, nezůstává stranou pozornosti ani konstantní judikatura Evropského soudu pro 

lidská práva, jakožto důležité interpretační vodítko. Ve třetí kapitole se autorka věnuje 

možnosti přímého čí nepřímého použití Úmluvy na rozhodčí řízení. V posledních 

dvou kapitolách se autorka věnuje jednotlivým aspektům práva na spravedlivý proces 

– konkrétně principu rovnosti zbraní a nezávislosti a nestrannosti soudců či rozhodců. 

Jak správně uvádí, oba tyto okruhy jsou široké (zejména pod principem rovnosti 

zbraní si lze představit celou škálu dílčích pravidel) a judikatura arbitrážní a 

lidskoprávní se často věnuje odlišným aspektům. 

 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Práce je po formální stránce velmi dobře zpracována, na velmi dobré úrovni je práce s 

citovanými primárními i sekundárními prameny. Práce je logicky členěna, autorka se 

drží zvolené struktury a práci lze z formálního hlediska hodnotit kladně. Odborný styl 

a jazyková stránka nevykazují žádné podstatné vady. 

 

5. Doporučení: 

 

Celkově práci hodnotím kladně, diplomantka prokazuje, že je schopna zorientovat se 

v poměrně komplexní problematice a zpracovat ji srozumitelným způsobem. Pro ústní 

obhajobu bych rád položil následující otázky: 

 

Je neveřejnost rozhodčího řízení skutečně výhodou, resp. není zásada veřejnosti 

jednou ze součástí spravedlivého procesu? 

 

 

Kdy lze v rozhodčím řízení neveřejnost prolomit. Lze připustit, že z hlediska 

veřejnosti resp. neveřejnosti řízení existuje rozdíl mezi obchodní a investiční arbitráží. 

Proč ano, proč ne? 

 

V úvodu práce uvádí diplomantka: 

 

“Použití judikatury ESLP pochopitelně nemůže být závazné. Rozhodčí tribunál je 

vázán jen procesními pravidly aplikovatelnými na danou arbitráž a dohodou stran. 

Pokud by však bylo možné dovodit, že standard ochrany práva na spravedlivý proces 

je v arbitráži a v judikatuře Soudu totožný, bylo by možné tuto judikaturu použít jako 

podpůrný prostředek argumentace.” 

 

S ohledem na to, že judikatura je intepretací EÚLP a jejích protokolů a tato úmluva 

tvoří širší rámec ochrany lidských práv, které ve smluvních stranách tvoří součást 

ústavněprávního rámce, dovolil bych si s uvedenou tezí přinejmenším polemizovat. 

Dostane-li se rozhodčí tribunál k posouzení rozporu mezi úmluvou chráněnými zájmy 

a nárokem strany sporu v rozhodčím řízení, měl by interpretovat úmluvu konformním 

způsobem, což lze pouze v případě, že bude interpretovat závazky vyplývající z této 

úmluvy v souladu s konstantní rozhodovací praxí ESLP. No a  nakonec se domnívám, 

že právně konformní výklad závazků stran rozhodčího sporu je zároveň 



ústavněprávně konformním a mezinárodněprávně konformním výkladem. Obě tyto 

oblasti nepochybně tvoří obecný rámec, v němž se pohybují i rozhodci. Ve své praxi 

jsem se nesetkal s tím, že by senát, před nímž jsem zastupoval stranu sporu nebo 

jehož jsem byl členem, nebral v úvahu základní procesní pravidla, která jsou 

považována za součást spravedlivého procesu. 

 

Práci doporučuji k ústní obhajobě. 
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