
Resumé 

 Tato práce je zaměřena na charakteristiku rozhodčího řízení v Číně. Cílem práce je 

charakterizovat rozhodčí řízení jak z pohledu historických a kulturních souvislostí, tak 

z pohledu současné arbitrážní praxe. Zároveň je tato charakteristika porovnána s dalšími 

asijskými zeměmi - se Zvláštní administrativní oblastí Hongkong a se Singapurem. V práci 

jsou tak využity zejména metody právně-analytické, právně-deskriptivní a právně-

komparatistické. 

 Práce je strukturována, kromě úvodu a závěru, do sedmi kapitol, které jsou dále 

členěny na jednotlivé podkapitoly. První kapitola obsahuje obecnou charakteristiku 

rozhodčího řízení, základní vymezení pojmu samotného a vymezení povahy rozhodčího řízení 

v rámci základních teorií. Dále je zde popsána problematika rozlišení rozhodčího řízení 

vnitrostátního a mezinárodního a související problematika mezinárodního prvku. Kapitola 

obsahuje i vymezení jednotlivých druhů rozhodčího řízení a v závěru je pojednáno o 

výhodách či nevýhodách rozhodčího řízení jako alternativy k jiným formám řešení sporů.  

 Druhá kapitola pojednává nejprve o kulturních a historických souvislostech, na nichž 

je rozhodčí řízení v Číně založeno, zejména o vlivu tradičních čínských učení. Následně 

pojednává o současných pramenech rozhodčího řízení. Posléze je v kapitole nastíněna 

charakteristika rozhodčího řízení v Hongkongu a v Singapuru. Tyto jsou v závěru srovnány 

s čínským prostředím.  

 Analýza jednotlivých specifik rozhodčího řízení v Číně je obsažena v kapitole třetí. 

Konkrétně se zaměřuje na přiblížení problematiky jednotlivých druhů rozhodčího řízení a tzv. 

dvojkolejnosti čínského rozhodčího řízení. Přibližuje též další pro Čínu typický způsob řešení 

sporů – „med-arb“. 

 V kapitole čtvrté je pojednáno o problematice rozhodčího řízení 

institucionalizovaného a rozhodčího řízení ad hoc a souvisejících specificích čínského 

rozhodčího řízení. V návaznosti jsou v kapitole páté přiblíženy jednotlivé významné rozhodčí 

instituce v Číně, Hongkongu a Singapuru a v závěru kapitoly je obsaženo stručné porovnání 

těchto institucí.  

Následující šestá kapitola je věnována průběhu rozhodčího řízení samotného. Tedy 

nejprve jeho základu – rozhodčí smlouvě a následně i právu, které je pro řízení rozhodné a 

pravomoci rozhodčího tribunálu spor rozhodnout. Poté je pojednáno o jmenování rozhodců a 

ustavení tribunálu. V závěru je obsaženo přiblížení problematiky předběžných opatření. 



 Závěrečná, sedmá kapitola se věnuje uznání a výkonu rozhodčích nálezů domácích, 

cizích i nálezů vydaných v řízení s mezinárodním prvkem a je zde pojednáno i o zvláštních 

ustanoveních uznání a výkonu rozhodčích nálezů v Hongkongu, Macau a Taiwanu. 


