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Abstrakt 
 

Tato rigorózní práce se zabývá problematikou soukromoprávního řízení ve vztahu ke 

spotřebiteli a zejména uplatňování jeho práv. Současný stav právní úpravy v této oblasti je 

značně rozvrstvený a víceúrovňový. Vedle tradiční možnosti domáhat se svých individuálních 

práv cestou soukromoprávního řízení soudního před civilním soudem, se do popředí zájmu v 

oblasti spotřebitelské problematiky dostávají z důvodu posílení vymáhání vysoce 

harmonizované hmotněprávní právní úpravy rovněž metody řešení sporů, které by měly 

poskytnout lepší přístup ke spravedlnosti a k uplatňování svých práv spotřebitelům rovněž 

cestou účinného přístupu k orgánům, které by o takovém sporu rozhodovaly. V souvislosti s 

výraznou novelou zákona o ochraně spotřebitele došlo k institucionalizování spotřebitelské 

ochrany práv cestou zavedení mechanismů tzv. alternativního řešení sporů, která je rozdělena 

mezi více orgánů majících pravomoc a působnost v konkrétním sporu, a to buďto závazně 

rozhodnout nebo vést strany ke smíru, příp. uzavření soukromoprávní dohody. Vedle této 

relativně nové právní úpravy alternativního řešení spotřebitelských sporů zaujímá místo v 

oblasti řešení sporů rovněž pro obchodní vztahy tradiční metoda řešení sporů v rámci 

rozhodčího řízení. Český zákonodárce však poslední novelou zasáhl do oblasti řešení sporů 

cestou rozhodčího řízení tak významně, že paušálně zakázal pravomoc rozhodovat spory 

metodou rozhodčího řízení ve sporech mezi podnikateli a spotřebiteli, zřejmě v reakci na 

vývoj zejména trhu se spotřebitelskými úvěry. A to přesto, že v sousedních zemích, např. 

Německu a Rakousku, jakož i např. v úpravě Spojených států je právní úprava rozhodčího 

řízení, ve kterém je stranou spotřebitel a podnikatel, již ustálená a byť obsahuje řadu omezení, 

je součástí příslušných právních řádů.  

V souvislosti s novými globalizačními trendy roste do popředí rovněž tzv. hromadné 

řízení, ve kterém by bylo v rámci jednoho řízení řešeny nároky více spotřebitelů mající stejný 

skutkový a právní základ. Uvedené tendence nabývají v České republice na významu, když v 

současné době byl ze strany vlády předložen návrh zákona o hromadných řízeních, který je z 

hlediska legislativního procesu aktuálně v Poslanecké sněmovně. Obecně se lze domnívat, že 

stávající trendy v této oblasti budou i nadále pokračovat, a to z důvodu tendencí Evropské 

unie vedle již relativně harmonizovaného hmotného práva zajistit rovněž efektivní přístup k 

jeho vymáhání. Procesní předpisy se však neomezují jen na nalézání práva v pravém smyslu, 

nýbrž zasahují rovněž do oblasti jeho vymáhání, a to cestou exekuce nebo rovněž insolvence. 



tato práce se uvedenými aspekty rovněž zabývá. Vedle české právní úpravy se dotýká i 

problematiky s mezinárodním prvkem a rovněž porovnává platnou úpravu rozhodčího řízení 

ve vztahu ke spotřebiteli se zahraničními úpravami. Lze se totiž oprávněně domnívat, že 

současný zákaz rozhodčího řízení ve sporu se spotřebitelem může být v budoucnu překonán a 

v českém právu znovu zaveden. Ve vztahu k novým vývojovým tendencím se pak práce 

zamýšlí nad možným vývojem nejen z hlediska potřeby řešit některé otázky vyvstávající již 

nyní, ale zamýšlí se i nad celkovým vývojem společnosti, směrem k další globalizaci, 

digitalizaci a robotizaci, přičemž právo jako celek bude muset na nové výzvy reagovat, neboť 

jeho primárním cílem je regulovat vztahy ve společnosti a udržovat společenskou 

homeostázu. Vzhledem k relativně turbulentní době posledních let je to pro právo stále těžší a 

těžší, držet krok s relativně horlivým vývojem v různých oblastech společnosti a ekonomiky.    
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