Společný seminář s Justiční akademií o rozhodčím řízení
26. dubna 2018

Dne 26. dubna 2018 se v prostorách Justiční akademie České
republiky uskutečnil odborný seminář zaměřený na některé
důležité otázky rozhodčího řízení v souvislosti s rozhodovací
praxí obecných soudů. Cílem semináře bylo prezentovat
judikaturu a všeobecně i praxi obecných soudů ve vztahu k
rozhodčímu řízení. Současně měl seminář soudcům poskytnout
možnost seznámit se blíže s některými specifiky rozhodčího řízení
v jejich širším podání, včetně mezinárodních doktrín a
mezinárodní aplikační praxe. Seminář byl určen (z poloviny) pro
rozhodce a (z poloviny) pro soudce obecných soudů. Semináře se
zúčastnilo celkem 48 rozhodců zapsaných na Seznamu rozhodců
Rozhodčího soudu.
Účelem bylo mimo jiné seznámit účastníky s důvody aktuální
judikatury a jejího vývoje z pohledu doktrinálního, především
pak z toho pohledu, jaké ratio stojí (stálo) za aktuální judikaturou
a jejím vývojem. Nešlo tedy jen o to seznámit, nýbrž i zdůvodnit,
tak aby účastníci pochopili logiku přístupu k posuzování
vybraných institutů rozhodčího řízení. Účelem bylo tedy rovněž
nabídnout soudcům náhled na to, jak se s jednotlivými
procesními instituty pracuje v rozhodčím řízení, a na výklad
některých institutů rozhodčího řízení. Rozhodcům pak pohled
soudce na posuzování procesu před rozhodci. Přednášejícími byli
soudci, kteří často přicházejí do styku s rozhodčím řízením, jejich
přednesy byli koreferovány a moderovány rozhodci s tuzemskou
i mezinárodní praxí.

Mezi přednášejícími byli: (v alfabetickém pořadí) JUDr. Ladislav
Derka (Vrchní soud v Praze), JUDr. Zdeněk Des (Nejvyšší soud),
JUDr. Ľjubomír Drápal (Krajský soud v Praze), JUDr. Ing. Pavel
Horák, Ph.D. (Nejvyšší soud), JUDr. Kateřina Hornochová
(Nejvyšší soud), JUDr. Jaromír Jirsa (Ústavní soud), Mgr. Tomáš
Mottl (Městský soud v Praze), JUDr. et PhDr. Alena Novotná,
Ph.D. (Obvodní soud pro Prahu 1), Mgr. Jan Podaný (Okresní
osud v Kladně), JUDr. David Vláčil (Městský soud v Praze), Mgr.
Miroslava Švarcová (Obvodní soud pro Prahu 1).
Událost moderovali: prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., prof. Dr.
et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek, prof. JUDr. Květoslav
Růžička, CSc. a JUDr. Vojtěch Trapl.

Celá akce, která se připravovala více než rok, se uskutečnila
z podnětu předsedkyně RS při HK ČR a AK ČR prof. JUDr.
Marie Karfíkové, CSc. a především za mimořádného a osobního
přispění a nasazení předsedy KS v Praze JUDr. Ľjubomíra
Drápala, předsedy MS v Praze JUDr. Libora Vávry a
místopředsedkyně MS v Praze JUDr. Veroniky Křesťanové, Dr.
Rozhodčí soud velice děkuje za účast všem rozhodcům i soudcům
obecných soudů. Akci hodnotíme jako velice přínosnou a
doufáme, že se nám podaří uskutečnit v následujícím roce další
podobnou příležitost pro setkání, tentokráte snad i s větší
kapacitou pro účast.

