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Posudek diplomové práce 

 

Jméno diplomanta: Ondrej Godál 

Téma a rozsah práce: Vykonatelnost mediačních dohod v mezinárodním obchodu, celkem 

70 stran textu, včetně literatury a resumé 

Datum odevzdání práce: 31.5.2017 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: 

             Diplomant si zvolil velmi aktuální téma, zčásti zcela průkopnické. Mediační dohody 

postupně získávají na významu, v poslední době i v čistě obchodních vztazích, práci jsem 

proto velice uvítala.  

 

2. Náročnost tématu: 

 K tématu sice existuje česká i zahraniční literatura, ale ta je zaměřena spíše na 

mediační dohody jako takové, případně na uznání a výkon cizích rozhodnutí a rozhodčích 

nálezů. Diplomant se snaží tuto literaturu i prameny maximálně využít, přitom si zvolil cestu 

komparativní, kdy srovnává českou a slovenskou, zčásti i rakouskou situaci. Zároveň se 

neomezuje pouze na intra-unijní vztahy, ale zabývá se i uznáním a vykonatelností mediačních 

dohod uzavřených v nečlenských státech. Téma je originální, určitě je vysoce   náročné a 

zcela nepochybně jde nad rámec standardních diplomových prací.   

 

3. Kritéria hodnocení práce 

           Diplomová práce je logicky rozvržena a vhodně systematicky uspořádána. Práce 

sestává z pěti kapitol, dále podrobně vnitřně rozčleněných, z nichž první je Úvodem a 

poslední je Závěrem.  

V Úvodu diplomant představuje cíl své práce, jímž, jak výslovně uvádí, je najít různé 

způsoby, kterými lze vykonat mediační dohodu. Existují mechanismy, na základě nichž lze 

učinit mediační dohodu vykonatelnou tím, že se konvertuje do podoby jiného aktu. Dalším 

cílem je najít řešení mezinárodního výkonu cizích konvertovaných mediačních dohod. 

Konečně se práce věnuje nově vytvářenému mezinárodnímu instrumentu. Druhá kapitola 

nastiňuje způsoby konverze mediační dohody do vykonatelné podoby. Diplomant se zabývá 

směrnicí o mediaci, zajímá mne, zda byla podle jeho názoru dostatečně provedena v českém 
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právu, co by se případně ještě mělo doplnit. Ke s. 7).  Třetí kapitola se zaměřuje na výkon 

konvertovaných mediačních dohod, a to mezi státy EU, dle mezinárodních smluv a na základě 

vnitrostátního práva. Ke s. 26: diplomant by měl blíže vysvětlit princip partikulární aplikace. 

Oceňuji detailní právní analýzu procesních ustanovení, která je mimořádně obtížná i pro 

soudce. Ke s. 30: s Ukrajinou máme uzavřenu zvláštní smlouvu o právní pomoci. Ke s. 32: 

Dánsko má uzavřenu zvláštní smlouvu s EU, která je paralelní k bruselským nařízením I a I 

bis. Ke s. 7: Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži není předpisem EU. To jsou 

drobné nepřesnosti, které by ale diplomant měl do budoucna odstranit, bude-li se tématem 

ještě zabývat, což bych mu vřele doporučovala. Ke s. 40: je nějaký rozdíl mezi materiální a 

faktickou vzájemností? Čtvrtá kapitola uvádí nově připravovaný instrument UNCITRAL, 

který se týká vykonatelnosti mezinárodních mediačních dohod. Diplomant se zamýšlí nad 

řadou otázek, které dosud zůstávají nedořešeny, bylo by vhodné alespoň tuto partii 

publikovat, protože instrument se jeví jako velice zajímavý a doufejme i perspektivní. 

Diplomant by mohl uvést, jaké je stanovisko českých expertů, kteří se přípravy instrumentu 

účastní, i to je velmi zajímavé, protože v Česku byla mediace vždy poněkud podceňována. 

Pátá kapitola je Závěrem, v němž diplomant shrnuje výsledky, k nimž v práci dospěl. 

Uvádí, že mediační dohoda není v řadě právní řádů per se vykonatelná a konverze, vyžadující 

vůli obou stran, je v různých právních řádech odlišná. Otázkou je možnost vydat mediační 

dohodu formou rozhodčího nálezu, pokud bylo takové dohody dosaženo před zahájením 

rozhodčího řízení.  Ač jsem velmi liberální, v tomto směru doporučuji velmi zdrženlivý 

postoj.   

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

K práci mám připomínky a dotazy, které jsem vyjádřila průběžně v textu.  

 

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě 

Práci přes uvedené drobné připomínky plně doporučuji k ústní obhajobě.  

6. Navržený klasifikační stupeň 

 Práci předběžně hodnotím známkou výborně, práce je originální a vysoce náročná a 

bylo by vhodné se tématu dále věnovat. 

V Praze dne 2.7.2017 

 

                                                                             Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 


