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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

             Diplomová práce je aktuální, téma je zpracováno především z hlediska nových a nově 

pojímaných otázek mezinárodní obchodní arbitráže. Práce se dotýká řady témat, která jsou 

v současné době diskutována.   

2. Náročnost tématu: 

 Téma již bylo mnohokrát zpracováno, diplomantka měla tedy z čeho čerpat. Na druhé 

straně přináší některé aktuální otázky, kde je nucena se vyjádřit s vlastním stanoviskem, 

v tomto směru je to jistě náročné. Literatura je převážně česká, zčásti i zahraniční, témata jsou 

úzce provázána především s českým právem, což nevadí. Pro české právo je práce přínosem. 

3. Kritéria hodnocení práce 

Diplomová práce je poměrně logicky rozvržena a vhodně systematicky uspořádána. 

Práce sestává z šesti kapitol, dále vnitřně rozčleněných, jimž předchází Úvod a po nichž 

následuje Závěr. V Úvodu diplomantka osvětluje cíl práce, jímž je přiblížit institut 

mezinárodní obchodní arbitráže ve světle současné právní úpravy, vymezit její vztah k řešení 

sporů v soudním řízení a zaměřit se pozitiva a negativa, která tento způsob řešení sporů 

přináší. V neposlední řadě také upozornit na současné tendence ve vývoji a přispět k úvahám 

de lege ferenda.  

První kapitola vymezuje pojem mezinárodní obchodní arbitráže. Jak hodnotí 

diplomantka novou úpravu v zák. č. 216/1994 Sb.(ZRŘ)  a s tím související proměnu 

Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR (ke s. 6)?  Ke s. 8: diplomantka by měla blíže 

osvětlit, jak je to se smírem v rozhodčím řízení dle § 24 ZRŘ. Z textu zcela jasně nevyplývá, 
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jak se  diplomantka dívá na ust. § 13 ZRŘ (ke s. 10)? Druhá kapitola uvádí právní rámec 

mezinárodní obchodní arbitráže. Ke s. 38-39 – k institutu pohotovostního rozhodce: jaký je 

názor diplomantky, lze o tomto institutu uvažovat i v rámci českého práva? Třetí kapitola 

zkoumá zásady rozhodčího řízení, čtvrtá kapitola je nazvána „Organizace mezinárodního 

rozhodčího řízení“. Diplomantka správně poukazuje na okolnost, že v novém soukromém 

právu již není zakotven princip separability. Z čeho usuzuje na to, že „doktrína separability je 

stále implicitně dovozována vzhledem k dikci ustanovení § 2005 odst. 2 OZ“ (dotaz ke s. 45)? 

Pod „organizací“ se skrývá i kolizní úprava. Pátá kapitola uvádí ukončení řízení, šestá 

kapitola uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů. Na s. 70 nerozumím větě: „Konkrétně tak 

dojde k tomu, že žádá-li strana o uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu, jehož domicil není 

smluvní strana NYÚ, nelze NYÚ aplikovat.“ Jedná se patrně o překlad z angličtiny. Časté 

jsou v práci gramatické prohřešky, kdy  věty jsou nedokončené, problémy činí shoda, 

terminologie také někdy pokulhává, např. jsou nevhodně používány pojmy „jurisdikce“, 

signatáři“ (passim), to zbytečně snižuje hodnotu práce.  

V Závěru diplomantka shrnuje poznatky, k nimž dospěla. Na s. 73 uvádí, že „existují 

některé nedostatky právní úpravy, která de lege ferenda mohou dostát určitých změn“. To by 

měla specifikovat při ústní obhajobě. 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by se diplomantka měla podrobněji vyjádřit k výše uvedeným 

otázkám.  

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě 

Práci doporučuji k ústní obhajobě. 

6. Navržený klasifikační stupeň 

 Práci hodnotím známkou výborně až velmi dobře, bude velmi záležet na ústním 

projevu diplomantky. 

V Praze dne: 29.6.2015  
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Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
          oponentka diplomové práce
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