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„Institucionální mezinárodní obchodní arbitráž“
Doktorand si za téma své disertační práce zvolil téma institucionální mezinárodní obchodní
arbitráže, jinými slovy rozhodčího řízení před stálými rozhodčími soudy ve sporech obchodních, ve
kterých se vyskytuje mezinárodní prvek. Určitě se jedná o problematiku aktuální, neboť v době
zcela nedávné došlo v České republice ke změně právní úpravy rozhodčího řízení.
Doktorand si stanovil za cíl své práce vymezení pojmu a postavení institucionální
mezinárodní obchodní arbitráže, poskytnutí uceleného pohledu na její jednotlivé aspekty a posléze
nabídnutí alternativy řešení vybraných skutkově i právně složitých otázek s akcentem na jejich
následné praktické využití v praxi mezinárodního obchodu. Práce měla mít za cíl také zodpovězení
otázky, zde je mezinárodní institucionální arbitráž pro strany výhodnější než arbitráž ad hoc a
otázky, zda může být cizinec rozhodcem v České republice.
Téma disertační práce považuji za náročné s ohledem na komparatistický a hodnotící přístup
k jeho zpracování a také s ohledem na novou právní úpravu a nutnost studia značného množství
pramenů, včetně příslušné judikatury. Z textu disertační práce dovozuji, že doktorand postupuje od
zkoumání historických, obecných a pojmových otázek až po otázky zcela praktické.
Z textu předložené disertační práce dále dovozuji, že doktorand má o zkoumané
problematice výborný přehled, že prostudoval dostatečný počet titulů tuzemské i zahraniční
odborné literatury a judikatury. Z textu je zřejmé, že doktorand má ze zkoumané oblasti i praktické
zkušenosti jako rozhodce.
Doktorand prokázal, že dokáže se získanými teoretickými poznatky pracovat, o čemž svědčí
značný počet poznámek a vlastních názorů na zkoumanou problematiku. Text práce byl se mnou
jako školitelem mnohokrát konzultován, proto mohu potvrdit, že byla zpracována samostatně a
splnila cíl, který si doktorand před jejím zpracováním stanovil. Doktorand potvrdil, že je schopen
vědecké práce v oboru práva.
Pokud jde o vyšší shodu, tak ta byla způsobena citováním textu jednotlivých právních
předpisů, judikatury a malé části textu předchozí rigorózní práce.
Na základě citovaného s potěšením mohu doporučit předloženou disertační práci k dalšímu
řízení a dále mohu doporučit, aby doktorandovi byl po úspěšné obhajobě jeho práce udělen titul
„Ph.D.“.

V Praze dne 30. června 2015
Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
školitel

