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1. Aktuálnost tématu: 

Diplomantka si zvolila diplomovou práci na téma „Nové trendy v mezinárodní 

obchodní arbitráži“. Téma diplomové práce je aktuální, protože v současné době musí 

mezinárodní rozhodčí řízení čelit mnoha výzvám. Aktuálnost tématu lze doložit na změnách 

rozhodčích řádů stálých rozhodčích soudů, které reflektují požadavky na rychlé, nestranné a 

kvalitní rozhodování sporů. Téma je aktuální také s ohledem na množství sporných otázek, 

které vznikají při aplikaci vnitrostátní i mezinárodní úpravy rozhodčího řízení mimo jiné 

v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice.  

2. Náročnost tématu: 

 Téma považuji za průměrně náročné. Ke zkoumané problematice existuje česky a 

cizojazyčně psaná odborná literatura i soudní judikatura. Náročnost tématu však zvyšuje do 

určité míry nutnost správného pochopení systému mnohostranných mezinárodních smluv a 

vnitrostátních právních předpisů, které regulují rozhodčí řízení. 

 Teoretické znalosti diplomantky, které prokázala ve své diplomové práci, považuji za 

velmi dobré, což se projevuje mimo jiné ve správném používání odborné terminologie, 

pochopení významu a účelu právní úpravy rozhodčího řízení a ve vlastních závěrech 

diplomantky.  

Vstupní údaje, které diplomantka vyhledala, zpracovala způsobem ve vědecké práci 

obvyklým. Ve své práci vycházela jak z domácí, tak i zahraniční odborné literatury a 



judikatury. S ohledem na téma diplomové práce bych očekával, že diplomantka bude pracovat 

i s rozhodčími nálezy publikovanými v odborných periodikách. 

 Použité metody nejsou v textu explicitně uvedeny. Pro zpracování tématu si 

diplomantka vybrala postup deskriptivní, komparativní a analytický, což dovozuji z textu 

práce. 

3. Hodnocení práce: 

 Prvotním cílem diplomové práce je dle s. 1 odst. 5 a s. 73 odst. 1 deskripce a analýza 

právní úpravy rozhodčího řízení na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Druhotným cílem byla 

analýza a komparace vývojových tendencí v mezinárodní obchodní arbitráži.  

 Prvotní cíl byl splněn prostřednictvím podrobné analýzy provedené v rámci celého 

textu práce. Druhotný cíl byl dosažen rozborem provedeným v některých kapitolách práce 

(např. podkapitola č. 2.3 „Řády stálých rozhodčích soudů“ na s. 37 až s. 40). 

 Diplomantka zpracovala text diplomové práce samostatně. Své otázky týkající se 

zkoumané problematiky konzultovala s vedoucím diplomové práce.  

Práce je systematicky rozčleněna do celkem šesti kapitol (1. Pojem mezinárodní 

obchodní arbitráže, 2. Právní rámec mezinárodní obchodní arbitráže, 3. Zásady rozhodčího 

řízení, 4. Organizace mezinárodního rozhodčího řízení, 5. Ukončení řízení, 6. Uznání a výkon 

cizích rozhodčích nálezů). Za samotným textem diplomové práce je zařazen seznam zkratek, 

seznam literatury a dalších zdrojů informací. Práce je logicky strukturována a systematicky 

rozdělena. 

 Ve vztahu k práci s odbornou literaturou nemám připomínek. K vlastním závěrům 

diplomantky v předložené diplomové práci konstatuji, že samostatně hodnotí jednotlivé 

právní úpravy i závěry obsažené v odborné literatuře české i cizojazyčné. Poznámkový aparát 

odpovídá rozsahu práce (na 74 stranách vlastního textu je odkazováno prostřednictvím 272 

poznámek). Bibliografické odkazy a citace dokumentů vyhovují normě ČSN ISO 690. 

 Analýza provedená v diplomové práci odpovídá charakteru a rozsahu zkoumané 

problematiky. Za přínosné považuji zejména úvahy de lege ferenda. 

Grafická úprava a uspořádání textu diplomové práce je na dobré úrovni. Vytknout lze 

snad jen nepoužití horního indexu u číslic, které v textu odkazují na pozn. č. 2 a č. 3 na s. 3. 
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Práce je logicky uspořádána z hlediska členění na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. 

Studentka postupuje při výkladu od historie, terminologie a zdrojů právní úpravy (kapitoly č. 

1 a č. 2) k otázkám a institutům zvláštním (zásady rozhodčího řízení, organizace rozhodčího 

řízení, ukončení rozhodčího řízení, uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů atd.). Práce 

obsahuje grafické vyobrazení na s. 21. 

Z hlediska jazykového a gramatického mám k práci připomínky, které však nemají 

vliv na odborné hodnocení kvality textu. Práce obsahuje několik překlepů (např. s. 3 odst. 1, 4 

odst. 2, 6 odst. 2, 9 odst. 2, 11 odst. 3, 14 odst. 1, 16 odst. 2, 36, 43 odst. 1, 52 odst. 1, 59 odst. 

2, 61 odst. 1, 61 odst. 4, 70 odst. 1 a 2, 73 odst. 1) a gramatických chyb (např. s. 8 odst. 2). 

V některých částech práce vyjadřuje diplomantka své myšlenky poněkud neobratným 

způsobem (např. s. 10 odst. 2).  

K práci s odkazy v poznámkách pod čarou nemám připomínek. 

Diplomantka projevila velmi dobré teoretické znalosti získané studiem tuzemské 

i zahraniční odborné literatury a schopnost analýzy a zpracování vstupních informací.  

4. Další vyjádření k práci: 

 Na s. 4 v odst. 2 diplomantka uvádí, že Josefínský civilní soudní řád byl uplatňován až 

do konce 18. stol., tj. do roku 1895. Správně mělo být uvedeno, že Josefínský civilní soudní 

řád byl uplatňován do 19. století n. l. 

Na s. 8 v odst. 2 mělo být uvedeno, že rozhodčí nález nabývá právní moci doručením 

sporným stranám.  

Na s. 12 v odst. 1 chybí odkaz na dílo F. A. Manna, ze kterého se podává, že byl 

zastáncem jurisdikční teorie. V odst. 2 na téže straně má být uvedena u usnesení Ústavního 

soudu zkratka „sp. zn.“, místo zkratky „č.“.  

Na s. 18 v pozn. č. 82 je omylem odkazováno na Civilní procesní řád Švýcarské 

federace, ačkoliv internetový odkaz v téže poznámce uvedený správně vede k textu § 587 

rakouského civilního procesního řádu. Na § 587 rakouského civilního procesního řádu se 

rovněž správně odkazuje i na s. 18 v odst. 1. 

Na s. 23 v odst. 1 (třetí věta) diplomantka měla uvést více příkladů pravidel a 

sazebníků nákladů rozhodčího řízení, pokud chtěla podpořit své tvrzení o tom, že taková 

pravidla a sazebníky přijalo více rozhodčích soudů. 
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Na s. 26 v odst. 3 mělo být rozlišováno mezi nemožností nařízení předběžného 

opatření rozhodci a nemožností donucení sporné strany ke splnění povinnosti uložené 

předběžným opatřením vydaným rozhodcem/rozhodčím senátem v případě, že ji tato sporná 

strana dobrovolně nesplní. V některých právních řádech rozhodce/rozhodčí senát sice může 

nařídit předběžné opatření, ale nemůže jeho respektování vynutit. 

Na s. 37 v odst. 2 chybí datum sjednání smlouvy o právní pomoci s Jemenem 

(Smlouva mezi ČSSR a JLDR o právní pomoci ve věcech občanských a trestních podepsaná 

v Praze dne 19. 1. 1989). 

Na s. 62 v odst. 3 mělo být precizněji rozlišováno mezi situací, kdy rozhodnutí vydává 

jediný rozhodce a případem kdy rozhodnutí vydává rozhodčí senát. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 Závěr studentky na s. 10 v odst. 3, podle něhož je více prediktabilní rozhodovací praxe 

stálého rozhodčího soudu s ohledem na jeho předchozí rozhodnutí, považuji za přinejmenším 

diskutabilní. Za prvé rozhodčí řízení je zpravidla neveřejné a tudíž není možné se seznámit 

s obsahem rozhodčích nálezů, pokud nebyly publikovány v anonymizované podobě se 

souhlasem stran. Za druhé rozhodčí senát při rozhodování v jedné věci není vázán předchozím 

rozhodnutím jiných rozhodců v jiném, byť skutkově obdobném, sporu. Starší rozhodčí nálezy 

tak mohou působit na rozhodce spíše silou argumentační přesvědčivosti. 

  Na s. 19 v odst. 1 mělo být aspoň příkladmo uvedeno, co měla diplomantka na mysli 

pod pojmem „standardní cesty mezinárodní právní pomoci“. 

 Při obhajobě diplomové práce by se měla diplomantka vyjádřit k připomínkám 

uvedeným výše. Při obhajobě by měla dále odpovědět na následující otázky:  

1) Bylo by možné v rozhodčí doložce platně sjednat (např. podle české právní úpravy), že 

v případě, že jedna ze stran nejmenuje ve sjednané lhůtě člena rozhodčího senátu, tak jej 

může za tuto stranu jmenovat protistrana? 

2) Je možné, aby byl rozhodčí nález zrušený ve státě původu (vydání) uznán a vykonán podle 

Newyorské úmluvy o uznání a výkonu rozhodčích nálezů z roku 1958 v jiném státě? 

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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7. Navržený klasifikační stupeň: S ohledem na úsilí, které studentka vyvinula při přípravě 

diplomové práce, navrhuji klasifikaci: výborně. 

V Praze dne 10. července 2015                                                              

                                                                                                           JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D. 

                                                                                                           vedoucí diplomové práce

*  5


