
Posudek oponenta diplomové práce – Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku 

Tématem předložené diplomové práce je Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku.  

Kolega Jan Tylš se ve své práci, která má rozsah 60 stran a vypracována byla dne 9.6.2015, 

zabývá otázkami, které souvisí s mezinárodní obchodní arbitráží a jejími různými pravidly.  

Rozebíraná problematika, tedy obecně mezinárodní obchodní arbitráž a dále pak různá 

pravidla, která se na ní mohou aplikovat, představuje aktuální oblast práva, která je hojně 

diskutována a aplikována, a to na úrovni národní a i mezinárodní.  

Autor si tedy vybral téma aktuální, které ač bylo v odborné literatuře již dostatečně 

zpracováno, tak na něj vnáší dle mého názoru zajímavý pohled, totiž zaměření se na 

jednotlivá pravidla významných mezinárodních rozhodčích institucí. 

Autor práci rozdělil do třech logických celků.  

V první části se zabývá obecnými otázkami rozhodčího řízení, kdy představuje základní 

znaky ADR (str.7) a některé druhy ADR i blíže představuje (str. 9 a násl.). Dále se pak autor 

v této části věnuje rozhodčímu řízení ve vazbě na mezinárodní obchodní styk. Ocenit lze 

pojednání o výhodách rozhodčího řízení v mezinárodním obchodním styku (např. str. 15 a 

zmínění délky řízení u VIAC). Dále lze ocenit pojednání o pramenech mezinárodního 

rozhodčího řízení (str. 36 a násl.), když autor zmiňuje důležité mezinárodní úmluvy jako je 

Washingtonská úmluva či Newyorská úmluva. 

Ve druhé části diplomové práce se autor zabývá základními právními dokumenty v rozhodčím 

řízení a to rozhodčí smlouvou a rozhodčím nálezem. Důležité je zde např. pojednání o právu 

rozhodném pro rozhodčí smlouvu (str. 44) či otázka formální platnosti rozhodčí smlouvy (str. 

46).  

Ve třetí části své diplomové práce se pak autor zabývá konkrétními stálými rozhodčími 

institucemi a dále pak otázkou trendů řešení sporů v mezinárodním obchodním styku.  Zde 

velmi oceňuji pojednání o „scrutiny of awards“ (str. 55), které probíhá v rámci řízení u ICC a 

představuje do jisté míry specifikum oproti jiným rozhodčím institucím.    

Při zpracování práce prokázal autor dostatek teoretických znalostí a to jak v oblasti 

mezinárodního práva procesního, tak i obecného procesního práva.  

Autorovi se dle mého názoru podařilo v základní rovině postihnout uzlové body rozebírané 

problematiky.  



Co se týče jazykové a stylistické úrovně a úpravy práce, nemám výhrad.  

Taktéž výběr literatury považuji za dostatečný, avšak jsem toho názoru, že autor měl více 

čerpat i z německé literatury.   

V rámci obhajoby své diplomové práce by se autor měl vyjádřit k následující otázce: existuje 

v případě mezinárodní obchodní arbitráže jasná hranice, která by určovala, do jaké míry mají 

být aplikována rozhodčí pravidla konkrétní rozhodčí instituce v rámci zákonných procesních 

pravidel státu, kde je místo rozhodčího řízení? 

Práci doporučuji k obhajobě, a pokud bude úspěšně obhájena, tak navrhuji kvalifikační stupeň 

výborně. 

V Praze dne 14.7.2015 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva  

JUDr. Jan Brodec, LL.M. Ph.D. 


