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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

             Diplomantka se zabývá tématem, které je sice klasické, ale stále aktuální, zejména 

s ohledem na částečně změněnou právní úpravu rozhodčího řízení i s ohledem na vývoj 

judikatury soudů, které rozhodčí řízení posuzují.  Diplomantka se snaží zabývat se vedle 

otázek klasických právě otázkami novými, které jsou dosud předmětem diskusí, jako je 

odpovědnost rozhodce za škodu a pojištění této odpovědnosti, práci proto vítám jako 

inovativní a přínosnou.  

2. Náročnost tématu: 

 K tématu existuje bohatá literatura  i poměrně bohatá judikatura soudní, je však 

obtížné získat informace z praxe rozhodčího řízení, neboť rozhodování je neveřejné a 

rozhodci jsou vázáni mlčenlivostí, jen vzácně jsou v odborné literatuře reprodukována některá 

rozhodnutí. Diplomantka využila svého působení na Rozhodčím soudu při HK ČR a AK ČR a 

uvádí řadu konkrétních případů, jimiž jednotlivé partie a naznačené otázky vhodně ilustruje.  

V tom je určitě práce velmi cenná. Cenné je i srovnání české právní regulace s některými 

recentními úpravami v zahraničí. 

3. Kritéria hodnocení práce 

           Diplomová práce je logicky rozvržena a vhodně systematicky uspořádána. Práce 

sestává ze čtyř kapitol, dále podrobně vnitřně rozčleněných, jimž předchází  Úvod a  po nichž 

následuje Závěr.  

V Úvodu diplomantka představuje záměr své práce, jímž je posoudit otázky 

související s postavením rozhodce v mezinárodní obchodní arbitráži. Kdo může vykonávat 
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funkci rozhodce, jakým způsobem se rozhodci vybírají, jaká jsou práva a povinnosti 

rozhodce, jak je to s odpovědností rozhodce za škodu a pojištěním této odpovědnosti (s. 3). 

Klade si řadu zajímavých otázek. První kapitola  obecně uvádí rozhodčí řízení a vymezuje 

arbitrabilitu. Dotaz ke s. 6: bylo vhodné rozdělení matérie rozhodčího řízení do dvou zákonů, 

ZRŘ a ZMPS? Ke s. 9 v návaznosti na vymezení mezinárodního sporu: jak je to s vymezením 

mezinárodního a tuzemského sporu v ČR, včetně Řádu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK 

ČR? Druhá kapitola se zaměřuje na druhy rozhodčího řízení a rozhodčí smlouvu. Třetí 

kapitola podrobněji zvažuje výhody a nevýhody rozhodčího řízení. Ke s. 25: diplomantka by 

měla blíže vysvětlit pojem neúplné rozhodčí doložky. Čtvrtá kapitola se již přímo věnuje 

osobě rozhodce – požadavkům, ustavení do funkce, povinnostem, uložení rozhodčího nálezu, 

odpovědnosti a pojištění. Dotaz ke s. 41, kde je uvedeno, že  podle jedné rozhodčí doložky 

„předsedou rozhodčího senátu nemůže být profesor“: jaký důvod mohl vést strany k tomuto 

řešení? Na s. 43 diplomantka nesouhlasí s Bělohlávkem, že cizinci mohou na území ČR 

rozhodovat i vnitrostátní spory – k tomu je však potřebné doplnit, že jeho Komentář vyšel již 

v r. 2012, kdy ještě platila předchozí úprava, která v tomto směru nečinila rozdíl mezi 

vnitrostátním a přeshraničním sporem. Ke s. 73 – spatřuje diplomantka nějaká specifika ve 

zjišťování zahraničního práva rozhodci?  

V Závěru diplomantka shrnuje poznatky, k nimž dospěla, a vyslovuje se pro řešení, 

aby rozhodce odpovídal za škodu podle předpisů občanského práva.  

Práce je psána kulturně, čtivě, se znalostí věci, je přehledná a srozumitelná.  

Konstatuji, že práce je výborně napsána, s řadou srovnávacích odkazů a poznámek, 

diplomantka používá literaturu českou i zahraniční. 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

K práci mám dotazy, které  jsem vyjádřila průběžně v textu.  

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě 

Práci plně doporučuji k ústní obhajobě.  

6. Navržený klasifikační stupeň 
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 Práci hodnotím známkou výborně. 

V Praze dne 1.11.2015 

                                                                             Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 

          vedoucí diplomové práce
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