
Posudek oponenta diplomové práce – Právní postavení rozhodce v mezinárodní 

obchodní arbitráži  

Téma předložené diplomové práce je Právní postavení rozhodce v mezinárodní obchodní 

arbitráži.  

Kolegyně Markéta Růžičková se ve své diplomové práci, která má 85 stran a jejíž rukopis byl 

uzavřen dne 13.8.2015, zabývá poměrně širokým tématem, kterým je postavení osoby 

rozhodce v mezinárodní obchodní arbitráži.  

Otázka rozhodčího řízení, ať už pro spory v mezinárodním obchodním styku či pro spory 

vnitrostátní je v současné době velice aktuální, neboť narůstá počet sporů řešených 

v rozhodčím řízení a tím vyvstává celá řada teoretických i praktických otázek, na které je 

potřeba hledat odpovědi. Jednou z těchto otázek je právě i postavení osoby rozhodce.  

Proto lze konstatovat, že si autorka vybrala téma aktuální a přínosné, které byť již bylo 

v české odborné literatuře vícekrát zpracováno, tak i nadále zaslouží akademickou pozornost 

a to zejména pro množství otázek, které rozhodčí řízení pro teorii i praxi přináší.  

Autorka svoji diplomovou práci rozdělila do dvou logických celků.  

V první části  - kapitoly 1, 2, 3 - se autorka zabývá obecnými otázkami rozhodčího řízení. 

Zabývá se zde důležitou otázkou arbitrability (str. 17) či rozebírá atributy rozhodčí smlouvy 

(str. 20). Zajímavé je pojednání o výhodách a nevýhodách rozhodčího řízení a zmínění v této 

souvislosti různé právní úpravy arbitrability v právních řádech (str. 31).  

 Ve druhé části své diplomové práce – kapitola 4, kterou lze označit za klíčovou část práce, se 

autorka věnuje osobě rozhodce. Zabývá se jednak požadavky na jeho osobu, kdy je přínosné 

zejména pojednání o neslučitelnosti funkcí (např. zmínění notáře na str. 41). Dále se věnuje 

ustavení rozhodce do funkce, kde mimo jiné zmiňuje i vyloučení rozhodce podle různých 

pravidel (např. Vzorový zákon UNCITRAL, str. 60). Ve třetím oddíle této části se pak autorka 

věnuje povinnostem rozhodce, kdy opět zmiňuje různá rozhodčí pravidla (např. IBA str. 63, 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL, str. 72).  

Velmi zajímavé je pojednání o odpovědnosti rozhodce, což je v současné době aktuální téma 

(str. 77 a násl.). Autorka zde představuje teoretická východiska pojetí rozhodčího řízení 

v českém právním řádu. Zmiňuje zde i ust. čl. 34 pravidel ICC o exkulpaci rozhodců. Dále 



rozebírá několik případů z českého prostředí a dospívá k závěru, že rozhodce nelze 

sankcionovat za výsledek sporu (str. 81). 

Při zpracování své diplomové práce prokázala autorka znalost nejen z oboru mezinárodního 

práva soukromého a procesního ale i z oblasti obecných otázek rozhodčího řízení a to jak na 

vnitrostátní tak i na mezinárodní úrovni.  

Co se týče jazykové a stylistické úrovně a úpravy práce, nemám výhrad. Taktéž rozsah 

diplomové práce považuji za vyhovující. 

Taktéž výběr literatury považuji za dostatečný – a to jak literatury domácí, tak i literatury 

zahraniční.  

V rámci obhajoby své diplomové práce by se autorka měla blíže vyslovit k problematice 

rozhodování sporu na základě zásad spravedlnosti, které rámcově zmiňuje na str. 73. Zejména 

by se měla vyjádřit k rozhodování dle zásad spravedlnosti v soukromoprávních poměrech 

s mezinárodním prvkem.  

V Praze dne 29.10.2015 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva  

JUDr. Jan Brodec, LL.M. Ph.D.


