
Abstrakt
Diplomová práce je věnována problematice právního postavení rozhodce v mezinárodní obchodní
arbitráži. Rozhodčí řízení není žádným novým jevem, k jeho velkému rozvoji dochází v 19. století, kdy
kromě rozhodčího řízení ad hoc vzniká i rozhodčí řízení institucionální, jsou vytvářeny stálé rozhodčí
soudy. Tím nejznámějším je bezpochyby Mezinárodní rozhodčí soud Mezinárodní obchodní komory v
Paříži. 
První kapitola je věnována pohledu do historie rozhodčího řízení, jsou v ní vymezeny některé pojmy
týkající se rozhodčího řízení, zejména pojem mezinárodní obchodní arbitráž. Je též řešena otázka
arbitrability, tzn. přípustnosti rozhodčího řízení. 
Ve druhé kapitole jsou rozebrány druhy rozhodčího řízení - rozhodčí řízení ad hoc a institucionální,
fakultativní a obligatorní, tradiční a on-line, mezinárodní a vnitrostátní, a jednotlivé typy rozhodčí
smlouvy - smlouva o rozhodci, rozhodčí doložka, neomezený kompromis, asymetrická, patologická a
kombinovaná rozhodčí doložka. 
Třetí kapitola je věnována výhodám a nevýhodám rozhodčího řízení ve srovnání s řízením před
obecnými soudy. Mezi výhody rozhodčího řízení patří neformálnost, rychlost, neveřejnost, volnost při
výběru zastoupení a výběru rozhodců, nižší náklady a snadná vymahatelnost rozhodčích nálezů. 
Nejdůležitější část diplomové práce je obsažena v kapitole čtyři, která je věnována osobě rozhodce, a to
v prvé řadě požadavkům na osobu rozhodce, jíž může být pouze fyzická osoba, která je zletilá,
bezúhonná a svéprávná. Dále je vyžadována nestrannost a nezávislost rozhodce. Právní předpisy
nestanoví právnické vzdělání jako kvalifikační předpoklad na osobu rozhodce. Kvalifikační předpoklady
na osobu rozhodce mohou stanovit sporné strany v rozhodčí smlouvě nebo stálé rozhodčí soudy ve
svých pravidlech. Státní občanství rozhodce nebo jeho zápis do seznamu rozhodců zpravidla nehrají
žádnou roli. 
Další část této kapitoly je věnována ustavení rozhodce do funkce, počtu rozhodců, přijetí a nepřijetí
funkce rozhodce, odmítnutí rozhodce, vyloučení rozhodce, vzdání se funkce rozhodce a zániku funkce
rozhodce. 
Poslední část této kapitoly je pak věnována povinnostem rozhodce a jeho případné odpovědnosti.
Rozhodce je povinen spor řádně projednat, správně aplikovat rozhodné právo a vydat pro strany
vykonatelný rozhodčí nález. Rozhodce je také povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o
kterých se dozvěděl v souvislosti s rozhodčím řízením. 
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