POSUDEK

na dizertační práci JUDr. Davida Řezníčka, předložené na Univerzitě Karlově, Právnické
fakultě na téma „Institucionální mezinárodní obchodní arbitráž“
Dizertační práce je zaměřena na téma z oblasti institucionální mezinárodní obchodní
arbitráže. Dizertační práce je členěna na úvod, deset částí a závěr a její rozsah je 211,
dizertační práce neobsahuje přílohy. Úvod práce zahrnuje vymezení, čím se autor bude
v dizertační práci zabývat (dle autora se dizertační práce zabývá mezinárodní institucionální
obchodní arbitráží, která dle autora tvoří významnou alternativu klasického soudního řízení.
Úvod obsahuje vymezení zkoumané problematiky, strukturu práce, cíle a metody práce.
Jako cíle si autor dizertační práce určil vymezit pojem a postavení institucionální
mezinárodní obchodní arbitráže, následně poskytnou ucelený pohled na její jednotlivé aspekty
a posléze nabídnout alternativy řešení vybraných skutkově i právně složitých otázek
s akcentem na jejich následné praktické využití v praxi mezinárodního obchodu. Jako obecný
cíl si autor stanovil sumarizovat ucelený a jednotný soubor obecně platných poznatků, které
se vztahují k problematice mezinárodní arbitráže, a které budou obecně platné z globálního
pohledu. Autor tvrdí, že při psaní dizertační práce bude nezbytné zaměřit se na popis
podstatných otázek institucionálního mezinárodního rozhodčího řízení včetně definice
nejvýznamnějších institutů tohoto alternativního způsobu rozhodování sporů. Dále považuje
za nezbytné reagovat na poslední právní změny, které zavádí nový zákon o mezinárodním
právu soukromém a novely zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu
rozhodčích nálezů. Autor konstatuje, že by problematika také měla za cíl zodpovědět
v konkrétní rovině otázku, zda je mezinárodní institucionální arbitráž pro strany výhodnější,
než arbitráž ad hoc. Dalším cíle by mělo být zodpovězení problematik, zda může být cizinec
rozhodcem v České republice.
Metody práce, které si autor plánuje využít, jsou rozloženy tak, že v dizertační práci je
uplatněna zejména metoda popisná, právně-komparativní a právně analytická s tím, že
porovnána bude hmotněprávní a procesní úprava jak institucionálního rozhodčího řízení
vnitrostátní a mezinárodní povahy před Rozhodčím soudem pří Hospodářské komoře ČR a
Agrární komoře ČR, tak institucionálního rozhodčího řízení před významnými stálými
rozhodčími institucemi mezinárodního rozsahu, jako je Mezinárodní rozhodčí soud
Mezinárodní obchodní komory v Paříži atd. Autor uplatňuje v dizertační práci zejména
metodu analytickou, využívá ji pro analýzu odborné literatury, právních úprav v jednotlivých
vybraných zemích a při studiu obsahu a charakteristických znaků jednotlivých doktrín
rozhodčího řízení a principu autonomie vůle stran. Indukční metodu využívá v případech, kdy
věnuje pozornost dostupným výsledkům rozhodovací praxe. Autor dále využívá v omezené
míře metodu kompilační, uvědomuje si obecně známé nedostatky pro vědeckou práci, přesto
ji však považuje za nezbytnou. Další využitou metodou je komparace, kterou využívá
k porovnání národních právních úprav rozhodčího řízení.
Kapitola první se týká rozhodčího řízení v mezinárodním obchodu. Autor zde
vymezuje pojem rozhodčí řízení a pracuje zde s pojmem mezinárodní rozhodčí řízení a
definuje zde mezinárodní arbitráž (str. 14), dále v této kapitole popisuje výhody a nevýhody
rozhodčího řízení. Zde hovoří o předmětech sporu představující obchodní tajemství,
doporučuji, aby autor během obhajoby na toto téma pohovořil (str. 18) a zaměřil se také na
neveřejnost rozhodčího řízení. Na str. 20 je větší část textu kurzívou, není patrno, z jakého
důvodu, předpokládám, že je to proto, že se jedná o zdůraznění konkrétního případu. Dále se
autor v první kapitole zaměřuje na prameny mezinárodní obchodní arbitráže, vazbu nařízení
Brusel I a Brusel I bis na rozhodčí řízení (str. 42). Doporučuji, aby autor během obhajoby tuto
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vazbu vysvětlil a dále informoval, k jakému názoru dospěl SDEU ohledně vydání příkazu
soudem členského státu… (str. 43).
Druhou kapitolu autor dizertační práce nazval Rozhodčí smlouva. Autor se zabývá
např. tímto pojmem, druhy rozhodčích smluv, obsahem rozhodčí smlouvy, jejím zánikem,
rozhodčí smlouvou v mezinárodním styku a jejím právním režimem. Kapitolu tři autor nazval
Arbitrabilita. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi důležitý prvek, autor konstatuje, že je
základním předpokladem rozhodčího řízení (str. 63). V kapitole třetí se autor zabývá např.
problematikou arbitrability ve sporech s mezinárodním prvkem – na str. 66 cituje autora
Böckstiegela a sám tvrdí, že je možné setkat se s relativizací významu rozhodného práva pro
mezinárodní arbitráž (str. 66). Doporučuji, aby během obhajoby autor tuto pasáž vysvětlil a
rozvedl. Dále se autor ve třetí kapitole věnuje např. arbitrabilitě ve vybraných zemích Evropy,
(zde zmiňuje jednotlivé státy, označuje je číslovanými nadpisy, tyto nadpisy nejsou
promítnuty v obsahu. Doporučuji jiné řešení bez číslování nadpisů str. 70–80), arbitrabilitě
sporů týkajících se nemovitostí (zde se zabývá ČR a zahraničím), doporučuji, aby autor
pohovořil o tom, jak je situace řešena v ČR a v zahraničí (str. 81 a další) a k čemu autor svým
srovnáním došel.
Čtvrtou kapitolou je kapitola Rozhodci. Zde se zaměřuje na kvalifikační předpoklady
rozhodce, vliv státního občanství na kvalifikaci rozhodce (zde autor vychází dle vlastních slov
ze změn právních úprav za poslední období – str. 88). Doporučuji, aby autor odpověděl na
otázku, zda obsahují mezinárodní smlouvy speciální požadavky na osobu rozhodce? (str. 90).
Na str. 95 se autor věnuje počtu rozhodců, doporučuji, aby zdůvodnil, proč se podle něj jedná
vždy o liché číslo a z jakého zdroje zde autor čerpal.
Pátou kapitolu autor nazval Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži. Zde
pracuje např. s právem rozhodným pro proces, či pro řešení merita sporu. V šesté kapitole je
řešena otázka zahájení, průběhu a skončení rozhodčího řízení. Kapitola dále obsahuje např.
návrh na zahájení rozhodčího řízení, průběh rozhodčího řízení (doporučuji, aby autor
vysvětlil, proč je dle jeho práce rozhodčí řízení ovládáno zásadou dispoziční – str. 127) nebo
skončení rozhodčího řízení. Zde doporučuji, aby autor vysvětlil termín partial award (str. 139)
a dále jak lze postupovat v případě přezkoumání rozhodčího nálezu (str. 143). Následující
kapitola obsahuje téma stálých rozhodčích institucí. Další část je zaměřena na uznání a výkon
rozhodčích nálezů. Doporučuji, aby autor rozvedl bod 8.4 – vztah k právu EU na str. 178.
Desátá kapitola je věnována Rozhodčím pravidlům UNCITRAL, autor se např. věnuje
jejich charakteru, průběhu rozhodčího řízení dle těchto pravidel. Na str. 187 autor pracuje
s otázkou nákladů řízení, včetně odměn a výloh rozhodců. Doporučuji, aby autor tento
odstavec blíže specifikoval. Poslední část obsahuje vzorový zákon UNCITRAL o
mezinárodní obchodní arbitráži a jeho vliv na českou právní úpravu, který byl vytvořen dle
autora za účelem, aby jej zákonodárci jednotlivých států mohli využít jako podklad pro
vnitrostátní předpisy upravující mezinárodní rozhodčí řízení (str. 189). Proč je dle autora
přirozené, že se tento Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráži, použije
výhradně v případech mezinárodní obchodní arbitráže? (str. 189). Dizertační práce přechází
do závěru, kde autor shrnuje získané poznatky.
Autor ve své dizertační práci naplnil cíle své práce. Přes určité připomínky, práce
splňuje požadavky kladené na dizertační práce a uchazeč prokázal schopnost vědecké práce.
Z formálního hlediska je práce napsána srozumitelným jazykem. Seznam použitých pramenů
obsahuje příslušné prameny v českém jazyce i cizojazyčné. V seznamu použité literatury však
postrádám použité primární zdroje – mezinárodní smlouvy, vnitrostátní předpisy apod.
Rovněž čistě internetové zdroje seznam literatury neobsahuje, ani pro ně neexistuje zvláštní
seznam. O práci s literaturou svědčí i na 425 poznámek pod čarou.
Dizertační práce splňuje požadavky kladené na dizertační práce. Na základě výše
uvedeného dle čl. 66 odst. 8 Vnitřního předpisu, kterým se mění pravidla pro organizaci
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studia na PF UK: „Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu
dizertačních prací.“ Zároveň doporučuji, aby při ústní obhajobě uchazeč (autor) reagoval na
otázky a připomínky obsažené v posudku. Po úspěšné obhajobě navrhuji udělení vědeckého
titulu Ph.D.

V Praze dne 4. října 2015

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
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