
Tématem diplomové práce je vnitrostátní rozhodčí řízení se zaměřením  

na institut zrušení rozhodčího nálezu soudem. Po krátkém úvodním seznámení 

s historií a současností rozhodčího řízení v Čechách v kapitole 1. se práce věnuje 

především institutu zrušení rozhodčího nálezu soudem tak, jak je upraven  

v § 30 zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů,  

v platném znění, při zachování systematiky daného ustanovení. Cílem práce je 

rozebrat jednotlivé důvody pro zrušení rozhodčího nálezu soudem na základě analýzy 

odborné literatury a judikatury. Vzhledem k tomu, že některé důvody pro zrušení 

rozhodčího nálezu soudem s sebou přinášejí dílčí otázky, na které je odbornou 

veřejností nazíráno rozdílně, jsou takové sporné otázky představeny. Naznačena jsou 

pak různá východiska a autorky individuální pohled na danou problematiku.   

Po stručném obecném úvodu vztahujícím se k institutu zrušení rozhodčího nálezu 

soudem v kapitole 2., je nejprve věnována pozornost nedostatku arbitrability jakožto 

důvodu pro zrušení rozhodčího nálezu soudem. V tomto ohledu je učiněno rozdělení 

mezi objektivní a subjektivní arbitrabilitou.  Arbitrabilita objektivní určující okruh 

věcí, které lze řešit v rozhodčím řízení, je rozebrána v samostatné podkapitole. 

Následuje logicky podkapitola, která je věnována subjektivní arbitrabilitě vztahující 

se k existenci platné rozhodčí smlouvy. V rámci úvah o posuzování platnosti rozhodčí 

smlouvy z hlediska právních předpisů je pojednáno také o povaze rozhodčí smlouvy. 

Následující text se věnuje způsobilosti být rozhodcem a určení či jmenování 

rozhodce. Pojednáno je také o požadavku nepodjatosti rozhodce, neboť je 

diskutabilní, zda může být podjatost důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu soudem. 

Následující oddíl je věnován situaci, kdy rozhodčí nález není usnesen většinou 

rozhodců. Poté se práce pozastavuje nad široce vykládaným důvodem pro zrušení 

rozhodčího nálezu spočívajícím v neumožnění straně věc před rozhodci projednat. 

V rámci výkladu je analyzována judikatura a naznačena celá řada okruhů situací 

spadajících pod tento zrušovací důvod. Dále je pojednáno o zrušovacím důvodu,  

který je poněkud problematický a zaslouží si tak mírné pozastavení. Spočívá 

v existenci vad vlastního rozhodčího nálezu. V diplomové práci je také věnována 

pozornost speciálním důvodům pro zrušení  rozhodčího nálezu soudem ve vztazích 

mezi spotřebitelem a podnikatelem a související problematice, která vyvolává mnohé 

diskuze. Závěrem je pak představen systematicky poslední důvod pro zrušení 

rozhodčího nálezu soudem vztahující se na situace, kdy jsou dány důvody pro obnovu 



řízení v občanském soudním řízení. Pak už následuje v kapitole 3 pouze stručné 

zhodnocení právní úpravy některé úvahy de lege ferenda.   

 


