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1 Úvod 
 

Problematika řízení, ve kterých je stranou sporu nebo účastníkem řízení 

spotřebitel, se v posledních letech dostává do popředí zájmu a pozornosti odborné i 

laické veřejnosti a nabývá na významu a aktuálnosti. Lze očekávat, že s rostoucí mírou 

globalizace a digitalizace světa bude tento trend pokračovat. Český právní řád, jehož 

nedílnou součástí jsou rovněž závazky z mezinárodních smluv a právo Evropské unie, 

obsahuje stále více právních předpisů z uvedené oblasti, které je Česká republika v 

případě evropských směrnic povinna implementovat do svého právního řádu nebo jsou 

ve formě nařízení přímo účinná a aplikovatelná bez dalšího. Jsou to právě členství 

České republiky v Evropské unii  a z něj vyplývající legislativa a v obsahově menší 

míře rovněž i závazky vyplývající pro Českou republiku z jiných mezinárodních smluv, 

které jsou určujícím hybatelem v uvedené právní oblasti a které mají dopad na právní 

vztahy a právní chování jednotlivců v masivním a globálním měřítku. Lze hned v 

úvodu uvést, že rozsah spotřebitelské problematiky je již tak rozsáhlý, že je velice 

obtížné se v dané oblasti spolehlivě a komplexně orientovat, a to i pro osoby s právním 

vzděláním, o to těžší je pak uvedené interpretovat nebo aplikovat na konkrétní kauzy, 

pokud mají být tyto příslušné předpisy aplikovány společně a ve vzájemném souladu s 

právním řádem jako celkem, a to včetně právě oblasti práva procesního, které je tím 

odvětvím práva, které má sloužit k uplatňování a dodržování práva hmotného, a to ať už 

mezi subjekty sporu v procesním právu soukromém nebo mezi vrchnostenskými orgány 

a adresáty příslušných norem z hlediska procesního práva veřejného1. S trochou 

nadsázky lze také uvést, že velice často ještě než je dokončena vnitrostátní 

implementace konkrétního sekundárního předpisu Evropské unie, nejčastěji směrnice 

Evropského parlamentu a Rady, již vzniká směrnice nebo jiný předpis ji nahrazující 

nebo modifikující.  

Vedle hmotného spotřebitelského práva, které historicky tvořilo základní směr 

sbližování právních řádů a harmonizace práv spotřebitelů v rámci Evropské unie, se v 

poslední době dostává do popředí rovněž problematika práva procesního, byť zatím 

především v oblasti tzv. alternativních řešení sporů. Nelze si nevšimnout, že v 

 
 
1 Veřejným právem procesním jsou v této souvislosti myšleny zejména trestní právo procesní a správní právo procesní. 
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posledních dekádách se spotřebitelská tematika dostává, a to možná z dřívějšího 

pohledu poněkud překvapivě (vzhledem k původně deklarovaným a artikulovaným 

hodnotám, na kterých byla založena Evropská společenství jako předchůdkyně dnešní 

Evropské unie, kdy šlo především o tzv. ekonomickou spolupráci), do skutečného 

centra zájmů Evropské unie2. Vedle harmonizace spotřebitelského práva hmotného tak 

dochází v rostoucí míře i k harmonizaci v oblasti upravující spotřebitelské právo v 

oblasti práva procesního, byť zatím explicitně především v oblastech tzv. alternativního 

řešení sporů. Sebepropracovanější a dokonalejší hmotněprávní úprava však pojmově 

nemůže a nedokáže garantovat rovněž i jejich řádné dodržování, případně vymáhání 

nebo vynucování, proto lze do budoucna zřejmě očekávat větší harmonizační tendence i 

v oblasti práva procesního, neboť je to právě procesní právo, bez kterého si nelze 

představit samotnou realizaci a výkon práva hmotného, včetně práv spotřebitele. Ze 

vzájemného vztahu práva hmotného a práva procesního pak vyplývá, že civilní proces 

je přímo určen k ochraně, zajišťování a prosazování práva hmotného, a to jak v rovině 

nalézacího řízení, tak v rovině řízení vykonávacího.3 

Tato práce se týká právě recentních změn a aktuálního stavu a vývoje práva 

procesního v uvedené oblasti.  

Strukturu této práce tvoří nejprve vymezení základních definičních pojmů, které 

vymezují rozsah práce. V dalších kapitolách se postupně zaměřím na procesněprávní 

aspekty, které zakotvuje aktuální právní úprava a které ve svém souhrnu představují 

pozici spotřebitele v procesním civilním právu. Jedná se jednak o oblast občanského 

soudního řízení upraveného primárně občanským soudním řádem, které byť na první 

pohled nepředstavuje nebo nenabízí přílišné pole působnosti pro úvahy o tom, že by se 

snad i v této právní úpravě daly vypozorovat nějaké konkrétní možnosti pro postup v 

řízení, který by se byť cestou interpretace mohl lišit od běžného soudního řízení, ve 

 
 
2 Za určitý milník v této oblasti lze považovat zakotvení práva na ochranu spotřebitele nejenom ve Smlouvě o 
fungování Evropské unie jako primárním právu v čl. 169 Smlouvy o fungování Evropské unie, ale především pak 

přímo v čl. 38 Listiny základních práv Evropské unie. Jak vyplývá z relativně nedávného rozhodnutí Ústavního soudu 
sp.zn. II.ÚS 2778/19, ze dne 5.11.2019. Listina základních práv Evropské unie tak tvoří referenční rámec ústavního 
pořádku ve vztahu k ochraně spotřebitele. Lze tedy shrnout, že spotřebitelská ochrana vlivem práva Evropské unie 
dosáhla stavu, kdy "česká" Listina základních práv a svobod výslovné ustanovení o spotřebiteli neobsahuje, naopak 
právo na vysokou míru ochrany spotřebitele se stává přesto součástí ústavního pořádku a jakýmsi ústavním právem 
právě z důvodu citované Listiny základních práv Evropské unie. K uvedenému blíže v kapitole třetí této práce.   
3 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Praha: Linde, 2018. 
str. 37 
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kterém proti sobě stojí strany sporu v rovném postavení, z nichž ani jedna ze stran není 

spotřebitelem nebo tzv. slabší smluvní stranou, přesto dle mého názoru i aktuálně 

platný občanský soudní řád implikuje určité oblasti, ve kterých lze postupovat s 

vědomím toho, že ve sporném řízení je jednou ze stran spotřebitel (nejčastěji např. 

formou základních principů nebo např. důkazní teorií). Pojem "slabší smluvní strany" 

nebo "slabší strany" je zde uveden pro úplnost a širší souvislost uvedené problematiky. 

Jedná se o pojem širší než je pojem spotřebitel a bude na něj v této práci odkazováno 

pouze v případech, kde by takovéto pojetí např. z hlediska vlivu na odůvodnění nebo 

příp. i analogii mohlo mít opodstatnění4.  

V dalších kapitolách se pak postupně budu zabývat relativně novou úpravou 

alternativních způsobů řešení spotřebitelských sporů v řízeních nebo obdobných 

postupech zakotvených významnou novelou zákona o ochraně spotřebitele zákonem č. 

378/2015 Sb., a v omezeném rozsahu rovněž zakotvením mediace, aktuálním stavem 

rozhodčího řízení a připravovanou úpravou návrhu zákona o hromadných řízeních. 

V závěrečných kapitolách se pro možnost širšího pohledu na uvedenou 

problematiku zaměřím v omezeném rozsahu též na některé aspekty řízení s 

přeshraničním prvkem. 

Domnívám se, že i přes hmotněprávní kvantitu materie spotřebitelského práva 

nemusí být reálná ochrana práv jednotlivce v běžném životě k konkrétním případě 

dostatečně přístupná, a to dle mého názoru i z důvodů procesních. Neboť kde není 

žalobce, není žalovaný a není ani náprava potenciálních porušení nebo ohrožení práv 

jednotlivců, a to při sebedokonaleji propracované hmotněprávní úpravě.  

Cílem této práce je tak zabývat se právě procesualistickou tematikou ve vztahu k 

postavení spotřebitele v případném sporu o právo. 

 

 
 
4 Spotřebitel je jen jednou z možných tzv. slabších (smluvních) stran. Jako další případy lze uvést např. postavení 
zaměstnance ve vztahu k zaměstnavateli v souvislosti s pracovněprávním vztahem, dále např. postavení pacienta, resp. 
ošetřovaného ve vztahu k poskytovateli zdravotní péče, apod.  
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2 Vymezení základních pojmů 
 

2.1 Soukromoprávní řízení 
 

2.2 Spotřebitel 
 

Definice spotřebitele vychází z evropského práva, tento pojem však není 

definován v primárním evropském právu, nýbrž v právu sekundárním, tedy nejčastěji v 

směrnicích a nařízeních. Přes skutečnost, že základní podmínkou pro to, aby osoba 

mohla být považována za spotřebitele je to, že se musí jednat o fyzickou osobu a nikoli 

právnickou osobu, je v různých evropských směrnicích, resp. nařízeních pojem 

spotřebitele stále definován ne vždy zcela identicky, byť jím dle evropského práva 

může být vždy pouze osoba fyzická. Uvedené nicméně nepředstavuje překážku pro 

učinění závěru pro účely této práce, a to, že podle českého práva, a to včetně práva 

procesního5, lze zásadně vycházet z pojmu spotřebitel uvedeného v občanském 

zákoníku a především pak v zákoně o ochraně spotřebitele. Přes drobné jazykové 

nuance obou definic nelze z praktického hlediska mezi uvedenými pojmy nyní činit 

zásadnějšího rozdílu a pro účely této práce lze za spotřebitele považovat dle definice 

zákona o ochraně spotřebitele "fyzickou osobu, která nejedná v rámci své podnikatelské 

činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání."6 Takovýto spotřebitel pak 

má dle zákona právo domáhat se svých práv cestou alternativních řešení sporů, jak je 

níže rozebráno v následujících kapitolách7. V této souvislosti lze pak odkázat pro 

 
 
5 Zakotvení pojmu spotřebitel se současným oprávněním obrátit se na příslušný orgán alternativního řešení sporu tak v 
podstatě dochází k jakési obecné definici spotřebitele pro účely soukromého procesního práva v širokém smyslu, a to 
vedle již dříve používaných termínů spotřebitel v individuálních případech, a to zákoně o finančním arbitrovi a zejména 
také v zákoně o rozhodčím řízení. V posledně uvedeném zákoně však došlo legislativními změnami k zásadní změně, 
která v současné době znemožňuje rozhodovat spory se spotřebitelem v rozhodčím řízení.  K tomu více v následujících 
kapitolách této práce. 
6 Do účinnosti novely zákona o ochraně spotřebitele zákonem č. 155/2010 Sb., který nabyl účinnosti dne 1.8.2010 bylo 
lze za spotřebitele možné považovat i právnickou osobu. Tento přístup je však nyní i v důsledku harmonizačních 
směrnic Evropské unie nezřídka jdoucích cestou maximální harmonizace v zásadě vyloučen. Přesto se stále objevují 
názory a diskuze o možnosti zahrnutí odpovídající spotřebitelské ochrany i na subjekty, které vykazují obdobnou míru 
možné potřeby býti chráněni v právním styku jako spotřebitelé, např. různé spolky, apod. Uvedená analýza by však 
překračovala hlavní cíl této práce.   
7 Vzhledem k tomu, že definice spotřebitele v občanském zákoníku a v zákoně o ochraně spotřebitele jsou v zásadě 
totožné, jeví se nadbytečné blíže zkoumat situaci, kdy by určitý subjekt měl právo obrátit se na orgán alternativního 
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úplnost rovněž na pojem tzv. průměrného spotřebitele8, příp. zvláště zranitelného 

spotřebitele.9 Možné jazykové odchylky v rámci definice spotřebitele v jednotlivých 

evropských předpisech lze připustit, pro účely této práce však za spotřebitele bude 

považován jednotně spotřebitel jak je výše definován. V závěrečných kapitolách se pro 

možnost širšího pohledu na uvedenou problematiku zaměřím v omezeném rozsahu též 

na některé aspekty řízení s přeshraničním prvkem. 

Pojem podnikatele, kde právní jednání nebo právní vztah mezi spotřebitelem a 

právě podnikatelem, je předpokladem vzniku spotřebitelských práv na straně 

spotřebitele, je pak pro účely zákona o ochraně spotřebitele v obecné rovině definován 

jako prodávající. Dle § 2 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele je prodávajícím 

"podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby". Definice 

podnikatele je poté obsažena v § 420, 421 a 422 občanského zákoníku.10  

 
 

 
 
řešení sporů a zároveň by nesplňoval definici spotřebitele uvedenou v občanském zákoníku. A nebo naopak, pokud by 
spotřebitelský spor byl rozhodován přímo soudem, ať už primárně jako "prvním"krokem v obraně svých práv nebo v 
případě iniciace sporu druhou stranou vůči spotřebiteli, nelze v tomto spatřovat praktický problém potenciální 
odlišného rozsahu práv. 
8 Pojem průměrného spotřebitele lze vymezit pomocí definice, která vychází z rozhodovací praxe Soudního dvora 
Evropské unie (např. rozsudek ESD ze dne 22. 6. 2006 ve věci C-24/05 P, Storck v. OHIM). Tento pojem pak vyplývá 
rovněž ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/29/ES ze dne 11. května 2005, o nekalých obchodních 
praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. Průměrným spotřebitelem se podle této směrnice rozumí takový 
spotřebitel, který má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný, a to s ohledem na sociální, kulturní a 
jazykové faktory.  
9 Kritérii pro posouzení zvláště zranitelného spotřebitele se zabýval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku 4 As 
98/2013 - 88 ze dne 17. 1. 2014, ve kterém odůvodnil tento pojem na příkladu spotřebitele, který své spotřební 
rozhodování činí pod vlivem onemocnění s cílem zlepšit svůj zdravotní stav:„Průměrný spotřebitel, který je průměrně 

informovaný, pozorný a rozumný, který je obecně měřítkem při posuzování reklamy, není natolik kritický, že by byl ve 
svém chování vůči účinkům reklamy zcela imunní. Pokud jsou cílovou skupinou reklamy nemocné osoby, je třeba 
zohlednit nižší kritičnost a větší důvěřivost vůči reklamě slibující vyléčení nemoci u takových spotřebitelů (čl. 5 odst. 3 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním 
trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách).“ Definici 
zvlášť zranitelného spotřebitele pak lze nyní nalézt přímo v § 4 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele. 
10 Dle § 420 občanského zákoníku je za podnikatele považován ten, "[k]do samostatně vykonává na vlastní účet a 

odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 
dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele." (§ 420 odst. 1 občanského zákoníku),  " Pro 
účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy 
související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě 
osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele." (§ 420 odst. 2 občanského zákoníku), "Za podnikatele se 
považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví 
jiný zákon" (§ 421 odst. 1 občanského zákoníku), "Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání 
živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona." (§ 421 odst. 2 občanského zákoníku). 
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2.3 O soukromoprávním řízení ve vztahu ke spotřebiteli 

obecně 
 

Základním druhem řízení pro uplatňování soukromých práv v českém právním 

řádu je civilní řízení soudní vedené dle občanského soudního řádu, které bude při 

uplatnění soudní pravomoci návrhem, resp. žalobou řízením vedeným mezi 

spotřebitelem a podnikatelem o sporu o právo typicky v tzv. sporném řízení.11 Soudní 

pravomoc je upravena ve větě první § 7 občanského soudního řádu. Pro účely této práce 

je pak významná rovněž věta druhá odstavce prvého § 7, na základě které může zákon 

stanovit, že určité spory projednávají a rozhodují jiné orgány než soud.12 V takovém 

případě se jedná o výlučnou pravomoc takového orgánu a pokud by řízení bylo přesto 

zahájeno u soudu, soud řízení zastaví podle § 104 odst. 1 občanského soudního řádu. 

Takovým orgánem mohou být, mimo jiné, právě orgány mimosoudního řešení sporů se 

spotřebitelem, ovšem pouze za podmínky, že pravomoc rozhodovat takové spory o 

právo je výlučnou pravomocí takových orgánů ve vztahu k pravomoci soudní. Jinými 

slovy se jedná o spory a jiné právní věci, ve kterých chybí pravomoc soudu takový spor 

nebo právní věc vůbec projednat a rozhodnout ve smyslu § 7 odst. 1 věta první.13 Ve 

vztahu k řízení mezi spotřebitelem a podnikatelem se v současné době dle aktuální 

právní úpravy jedná pouze o spory vyplývající ze vztahů na základě zákona o 

elektronických komunikacích. O řízení v těchto věcech bude pojednáno v kapitole páté 

této práce. Tyto spory pak podle § 7 odst. 2 OSŘ mohou být projednány podle části 

páté OSŘ, což představuje garanci práva na spravedlivý proces garantovaného Listinou 

základních práv a svobod a rovněž nejčastěji argumentovaného odkazem na čl. 6 

Evropské úmluvy, kde Evropský soud pro lidská práva vytvořil bohatou judikaturu k 

 
 
11 Na tzv. spotřebitelské spory se tak nebude aplikovat zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, na 
základě kterého byla z občanského soudního řádu vyčleněna řízení, která jsou vedena právě podle zákona o zvláštních 
řízeních soudních a která mají ve většině povahu řízení nesporných (byť některá řízení tam upravená přesto materiálně 
splňují znaky řízení sporného, jako např. řízení ve věcech manželských nebo partnerských). 
12 Blíže in SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád: komentář. 1. vydání. 
Praha: C.H. Beck, 2013, str. 13: "Zvláštní zákon může stanovit, že určitou věc, která svojí povahou soukromoprávní, 
projednává a rozhoduje o ní jiný orgán než soud. Tato možnost je v souladu s čl. 36 odst. 1 LPS. Důvodem zvláštní 
úpravy je zpravidla požadavek na jednodušší a rychlejší vyřízení věcí daného typu orgánem disponujícím odborným, na 
danou otázku zaměřeným aparátem." 
  
13 To ovšem nevylučuje soudní pravomoc podle části páté občanského soudního řádu v případě přezkoumání 
rozhodnutí příslušného orgánu soudem. Absence takové možnosti domáhat se u nezávislého soudu svých práv by bylo 
v rozporu s právem na spravedlivý proces zakotveného především v čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 
svobod.  
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pojmu spravedlivý proces (anglicky "fair trial"). Uvedený požadavek na dodržení 

principu práva na spravedlivý proces se pak promítá i do § 7 odst. 4, který obsahuje 

zmocňovací normu pro pravomoc soudu rozhodovat věci správního soudnictví. Ačkoli 

primárně není správní soudnictví oblastí, které by mělo hrát významnější roli v 

otázkách soukromoprávních sporů o právo mezi spotřebitelem a podnikatelem, nelze 

tuto pravomoc, resp. přesněji věcnou příslušnost tzv. správního soudnictví vyloučit, a to 

např. pokud by před správním orgánem majícím pravomoc rozhodovat spor o právo 

mezi spotřebitelem a podnikatelem došlo k takovému rozhodnutí, které by bylo namísto 

postupu dle části páté OSŘ možné napadnout správní žalobou podle soudního řádu 

správního. V této souvislosti lze odkázat např. na usnesení zvláštního senátu Nejvyššího 

správního soudu č.j. Konf 22/2006-8, ze kterého vyplývá, že pravomoc soudu v řízení 

podle části páté občanského soudního řádu je založena až tehdy, kdy správní orgán 

rozhodne věcně o sporu nebo o jiné právní věci vyplývající ze soukromoprávních 

vztahů14.na základě kterého patří do pravomoci soudů ve správním soudnictví, pokud 

správní orgán rozhodne o zastavení řízení. Je zjevné, že v praxi tak mohou nastat různé 

situace, kdy se prolíná pravomoc správního orgánu, civilní pravomoc soudní a rovněž 

pravomoc správního soudnictví. Vždy tak bude záležet na konkrétním případu a jeho 

procesním vývoji a stadiu.  

Ve vztahu k procesním normám, na základě kterých bude v konkrétní věci v 

soukromoprávní věci mezi spotřebitelem a podnikatelem rozhodováno, pokud je dána 

pravomoc jiného orgánu než soud podle § 7 odst. 1 věta druhá, lze uvést, že takovým 

předpisem bude správní řád a zejména jeho ustanovení o sporném řízení správním se 

subsidiárním použitím správního řádu jako celku.15  

 

 

 

 
 
14 Usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu č.j. Konf 22/2006-8 ze dne 20.9.2007 
15 Sporné řízení správní je předmětem úpravy jediného § 141 správního řádu, za současného podpůrného užití ostatním 
ustanovení správního řádu.  
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3 Civilní řízení soudní 
 

3.1 Obecně o civilním řízení soudním ve vztahu ke 
spotřebiteli 

 
Civilní řízení soudní je základním procesním postupem upravujícím 

soukromoprávní řízení, ve kterém jsou projednávány a rozhodovány spory a jiné právní 

věci vyplývající ze vztahů soukromého práva. V takovém řízení je tak postupováno i v 

případech, kdy je v řízení rozhodováno v tzv. spotřebitelském sporu, tedy ve sporu, ve 

kterém je jedním z účastníků řízení spotřebitel a druhým z účastníků podnikatel.16 

 

Modifikující pravidla civilního procesního řízení dle občanského soudního řádu 

lze dle mého názoru nahlížet ze stránky formální a materiální.  

 

1) Formální projevy procesního postavení spotřebitele 

Formální projevy posílení procesního postavení spotřebitele v řízení lze chápat 

jako výslovná zákonná ustanovení, kterými je v konkrétních případech zakotveno 

právo, jehož cílem je vyvážit nebo dorovnat potenciálně méně výhodné postavení 

konkrétní slabší strany sporu, resp. strany vedeného řízení. Těmto výslovným 

formálním projevům se věnuje kapitola 3.2.1 této práce.  

 

2) Materiální projevy procesního postavení spotřebitele 

Dle mého názoru neméně důležitou a zásadní problematiku projevů procesního 

postavení stran řízení, zejména ve vztahu ke spotřebiteli, resp. obecně slabší smluvní 

 
 
16 Uvedená definice sporu, ve které na každé straně, tedy straně žalující a žalované, stojí vždy jeden subjekt je pro účely 
demonstrace a zjednodušení. Nevylučuje to možnou pluralitu subjektů na jakékoli straně sporu v konkrétním případu. 
K hromadným žalobám viz níže v kapitole šesté této práce.  
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straně, by bylo možné posuzovat na základě aplikace základních principů občanského 

soudního řízení, a to jak přímo ústavních, tak zákonných.  

Pro uplatňování a posuzování procesních práv účastníků řízení a zejména rovněž 

základních zásad civilního řízení procesního vedeného na základě občanského soudního 

řádu ve vztahu ke spotřebiteli jako účastníku řízení by bylo možné provést analýzu 

uvedené problematiky z pohledu průběhu soukromoprávního řízení jako celku ve všech 

jeho jednotlivých fázích a stadiích, a to vedle řízení v prvním stupni, v řízení 

opravných, a dále rovněž např. navazujících nebo souvisejících řízení insolvenčního 

nebo exekučního. Domnívám se, že nejdůležitější fází civilního řízení procesního je 

řízení v prvním stupni, jehož průběh a výsledek může zásadně ovlivnit to, zda v 

návaznosti na něj budou využity i další zákonné postupy účastníků řízení předvídané 

občanským soudním řádem. Z tohoto důvodu bych se chtěl zaměřit primárně na 

vybrané aspekty, které jsou stěžejní pro řízení v prvním stupni. A to jednak základní 

účel postupu soudu v občanskoprávním řízení, kterým je dle § 1 spravedlivá ochrana 

soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k dodržování smluv 

a zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob.17 Uvedené 

ustanovení je pak doplněno ustanovením § 3 občanského soudního řádu, který stanoví, 

že občanské soudní řízení jednou ze záruk spravedlnosti, práva a slouží upevňování a 

rozvíjení zásad soukromého práva.18  

Na základě § 1 občanského soudního řádu je účelem postupu soudu zajištění 

spravedlivé ochrany soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků. Je zřejmé, že 

pojem spravedlnosti nelze pro každý jednotlivý případ jakkoli komplexně a 

jednoznačně kvantifikovat, neboť je pojmem spadajícím primárně do oblasti filozofie. 

Nicméně se nedomnívám, že by uvedená ustanovení měla být pouhými proklamacemi, 

bez reálného vlivu na aplikaci a průběh řízení. Uvedený požadavek spravedlivé ochrany 

práv úzce souvisí zejména jednak s materiálním a formálním pojetím pravdy, která jsou 

determinantem postupu soudu a účastníků řízení v rámci zjišťování skutečností v 

 
 
17 § 1 občanského soudního řádu: "Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním 
řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k 
dodržování smluv a zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob." 
18 § 3 občanského soudního řádu: "Občanské soudní řízení je jednou ze záruk spravedlnosti a práva, slouží upevňování 
a rozvíjení zásad soukromého práva. Každý se může domáhat u soudu ochrany soukromého práva, které bylo ohroženo 
nebo porušeno." 
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průběhu řízení a dále principem rovnosti v řízení. Ačkoli je princip spravedlnosti 

pojmem primárně filozofickým, přesto lze v právu nalézt jeho promítnutí. Rezignace na 

jeho výklad a nebo rezignace na zahrnutí jeho praktické aplikace v právu by vedla k 

ohrožení samé podstaty smyslu a fungování práva při rozhodování ohrožených nebo 

porušených práv před soudu nebo jinými orgány rozhodující o právu. V této souvislosti 

by bylo možné odkázat na judikaturu Ústavního soudu, a to zejména na dvě rozhodnutí, 

jednak nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1688/09 ze dne 29.10.2009  a dále nález 

Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3312/16  ze dne 8.11.2016. 

Při snaze o definování pojmu spravedlnosti v řízení lze odkázat v této 

souvislosti citovaný nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1688/09 ze dne 29.10.2009, ve 

kterém se ústavní soud pojmem spravedlnosti zabýval, byť se nejednalo spor, ve kterém 

by byl stranou řízení spotřebitel. Z citovaného nálezu Ústavní soud se mimo jiné 

podává, že "[v] důsledku tohoto postupu nebylo řízení před obecnými soudy jako celek 

spravedlivé." Z uvedeného lze dovodit, že pojem spravedlnosti by na základě 

uvedeného nálezu Ústavního soudu mohlo být posuzováno korektivem spravedlnosti 

jako celek. Dle mého názoru se jedná o významné promítnutí § 1 a § 3, resp. § 6 

občanského soudního řádu při konkrétní aplikace práva, čímž princip spravedlnosti není 

pouhým abstraktním principem, nýbrž skutečným korektivem rozhodování. V 

citovaném nálezu se pak Ústavní soud pojmem spravedlnosti blíže zabývá a vymezuje 

jej tím, že "[s]pravedlnost - jak již bylo uvedeno - musí být přítomna vždy v procesu, 

kterým soudce interpretuje a aplikuje právo, jako hodnotový činitel. Spravedlnost je 

hodnotovým principem, který je společný všem demokratickým právním řádům. Zásada 

souladu práv, resp. jejich výkonu s dobrými mravy představuje významný princip, který 

v odůvodněných případech dovoluje zmírňovat tvrdost zákona a dává soudci prostor k 

uplatnění pravidel slušnosti (ekvity). Pojem "dobré mravy" nelze vykládat pouze jako 

soubor mravních pravidel užívaných jako korektiv či doplňujících obsahový faktor 

výkonu subjektivních práv a povinností, ale jako příkaz soudci rozhodovat v souladu s 

ekvitou, což ve svých důsledcích znamená nastoupení a prosazení cesty nalézání 

skutečné spravedlnosti."19 V uvedené právní větě je tak mimo jiné obsažen závěr, že 

 
 
19 Blíže k tomu srov. nález Ústavního soudu I. ÚS 1688/09 ze dne 29.10.2009 
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případné soudní řízení lze podrobit testu spravedlnosti řízení jako celku. Korektiv 

spravedlnosti lze považovat  průběh řízení a způsob jeho průběhu nebo vedení.      

Dle odborné literatury lze princip materiální pravdy definovat tak, že "princip 

materiální (též objektivní) pravdy znamená, že proces je uzpůsoben tak, aby umožňoval 

zjištění skutečného skutkového stavu, neklade v tomto směru žádné formální 

překážky."20 Naopak princip formální pravdy lze definovat tak, že "princip formální 

pravdy znamená takový formalizmus procesu, který je založen na dodržení určitých 

forem a dokonce formulí, podle nichž je dán výsledek procesu, který buď j, nebo není v 

souladu se skutečností."21 

Výše uvedené teorie materiální a formální pravdy pak úzce souvisí a výrazně se 

promítají do svým významem stěžejní části soudního řízení, kterým je dokazování a v 

jeho rámci pak zejména do institutu rovnosti stran ve vztahu k tzv. teorii důkazního 

břemene. Princip důkazního břemene v obecné rovině vychází z principu rovnosti stran 

a předpokládá, že každá strana sporu je povinna k prokázání svých tvrzení rovněž 

předložit konkrétní důkazy prokazující pravdivost jí tvrzených skutečností.   

V odborné literatuře je teorie důkazního břemene rozsáhle analyzována a lze 

nalézt různé teoretické koncepce. Vedle obecné zásady, že břemeno důkazní tíží 

primárně tu stranu, která tvrzenou skutečnost tvrdí a uplatňuje ke svému prospěchu, lze 

v literatuře nalézt koncepce odkazující na možné specifické rozvržení důkazního 

břemene v jednotlivých případech. Z teorií důkazního břemene ve smyslu subjektivním 

lze zmínit např. teorii minimální, teorii negativní, teorii skutečností právo tvořících, 

teorii prezumpční nebo teorii pravděpodobnostní. Zvláštní postavení pak zaujímá, a 

domnívám se, že ve vztahu případnému posuzování důkazního břemene rovněž ve 

spotřebitelských sporech, tzv. teorie účelové analýzy, která zdůrazňuje autonomní 

rozhodnutí soudcovo o zatížení stran důkazním břemenem v závislosti na konkrétních 

okolnostech a konkrétním specifickém případu i podle vlastního volného uvážení, a to 

např. podle hledisek spravedlnosti, ekvivalence, nebo např. podle toho, který účastník 

 
 
20 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Praha: Linde, 2018. 
str. 81 
21 Tamtéž 
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má k důkazu blíže).22 Domnívám se, že byť naposledy uvedená teorie a její aplikace v 

konkrétní věci by představovala vyšší nároky na kvalitu posouzení konkrétního sporu 

ze všech hledisek, bylo by její využití na místě právě v případných specifických 

sporech vedených se spotřebitelem při důkazním deficitu takového spotřebitele, 

samozřejmě při přihlédnutí ke všem okolnostem případu v daném jednotlivém případě. 

Nicméně, představuje dle mého názoru právě nástroj, který umožňuje dostát principům 

a zásadám upravených jak na ústavní rovině, tak v úvodních ustanoveních občanského 

soudního řádu a poskytovat spravedlivou ochranu právům a oprávněným zájmům 

účastníků řízení. Tendence o vyšší míře aktivity soudce v moderním procesu, zejména 

ve sporech, kde proti sobě stojí subjekty v nikoli fakticky rovném postavení a očekává 

se vyšší míra aktivity soudu lze sledovat i novodobých trendech moderních procesních 

předpisů, včetně věcného záměru nového českého civilního řádu, přičemž ohledně 

budoucího vývoje jsou zmiňováno jednak úsilí o zefektivnění procesu a zároveň 

posílení aktivní role soudu s tím, že by mělo být "dosaženo takového kompromisního 

řešení mezi postavením soudu a stran, které by umožnilo zasahovat do řešení konfliktní 

situace tam, kde je toho potřeba (např. procesní ochrana slabších, rozhodování ve 

věcech s omezenou dispozicí stran, ochrana proti zneužívání práv, posílení role soudu v 

důkazním řízení atd.)".23 Právě ve sporném řízení, ve kterém je jednou ze stran sporu 

spotřebitel, resp. strana v tzv. slabším postavení, lze dle mého názoru uplatnit takovéto 

modifikované koncepce již nyní. 

V souvislosti se spory, kde je jedním z účastníků tzv. slabší smluvní strana, mezi 

níž patří i spotřebitel, lze reálně dospět při zjišťování skutkového stavu při dokazování, 

že vzhledem k okolnostem případu, zjevné převaze podnikatele a obtížné možnosti 

spotřebitele nebo nereálnosti mít nebo zajistit všechny potřebné důkazy, vyvstane 

otázka, jak posuzovat břemeno důkazní v konkrétním sporu.24  K otázce rovnosti stran v 

řízení však lze odkázat na nález Ústavního soud sp. zn. II. ÚS 3312/16 ze dne 

8.11.2016, ve kterém Ústavní soud aprobuje postup Nejvyššího soudu a dovozuje, že 
 

 
22 Blíže v WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Praha: Linde, 
2018. str. 56 
23 Blíže v WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Praha: Linde, 
2018. str. 56 
24 Lze si např. představit potenciální spor spotřebitele vedený s podnikatelem o důkazu o smlouvě uzavřené pomocí 
prostředků komunikace na dálku, nebo např. zaznamenávání projevů vůle stran při jednáních, závazné projevy vůle při 
sjednávání všeobecných obchodních podmínek, nebo jé skutečnosti, které mohou být pro spotřebitele jako slabší 
smluvní stranu obtížně prokazatelné.  
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"Uvedený přístup k rozložení důkazního břemene je dle dovolacího soudu obecným 

pravidlem, které lze v odůvodněných případech modifikovat, neboť striktní dodržování 

takového rozložení důkazního břemene by v ojedinělých situacích vedlo k 

neudržitelnému zatížení strany nesoucí důkazní břemeno, neboť tato strana objektivně 

nemá a nemůže mít k dispozici informace o skutečnostech významných pro rozhodnutí 

ve sporu. Obdobně se vyslovil Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 37/04 ze dne 

26. 4. 2006 (N 92/41 SbNU 173; 419/2006 Sb.) ohledně řízení uvedených v ustanovení § 

133a odst. 2 občanského soudního řádu (a stejně i v řízeních pracovních - ustanovení § 

133a odst. 1 občanského soudního řádu) ve vztahu k dokazování, kdy je dáno 

zvýhodnění strany žalující proti straně žalované. V citované věci Ústavní soud dovodil, 

že ve shora stanovených dimenzích je ustanovení § 133a odst. 2 občanského soudního 

řádu konformní s ústavní zásadou rovnosti práv účastníků řízení před soudem, neboť 

nenarušuje principy "rovných zbraní (fair trial) tím, že by jednomu z účastníků poskytl 

více výhod." Ve vztahu k principu rovnosti pak Ústavní soud posuzuje tento princip z 

materiálního hlediska a argumentuje tím, že "dané ustanovení napomáhá k prosazení 

principu "hmotné" rovnosti tam, kde by jinak z důvodů objektivní nemohoucnosti 

prokázat svá tvrzení byla nedůvodně potlačena rovností "formální". Obdobnými důvody 

byl v projednávané věci veden i dovolací soud, který konstatoval, že opačný přístup, kdy 

by odvolací soud uvalil na žalobkyni důkazní břemeno, které by bylo v důsledku 

porušení zákonné povinnosti stěžovatelky ve své podstatě nesplnitelné, by činil z práva 

žalobkyně na ochranu osobnosti právo iluzorní."25 Na základě uvedeného tak dle mého 

názoru nelze uvedený princip rovnosti posuzovat absolutně a izolovaně, nýbrž vždy s 

přihlédnutím ke skutečné míře rovnosti stran, resp. tzv. materiální rovnosti. V 

uvedeném lze do určité míry spatřovat rovněž korektiv spravedlnosti. V soudní 

judikatuře a též v odborné veřejnosti lze spatřovat rovněž názory ohledně tzv. dělení 

nebo přesouvání důkazního břemene. V této souvislosti je možné odkázat na rozhodnutí 

Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 14/17 z 9.5.2018. Z uvedeného nálezu vyplývá možnost 

tzv. přenesení důkazního břemene, resp. uložení tzv. sekundárního břemene tvrzení ve 

vztahu k tzv. slabší straně.26 Byť se konkrétní spor netýkal spotřebitele ve sporu s 

 
 
25 Nález Ústavního soudu sp. zn. II ÚS 3312/16 ze dne 8.11.2016 
26 Nález Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 14/17 ze dne 9.5.2018: "Ústavní soud v nálezu konstatuje, že ve výjimečných a 
specifických případech se mohou taková obecná pravidla o rozdělení důkazního břemene ocitnout v rozporu s 
ústavněprávními principy spravedlivého procesu. Tak tomu je například v tzv. medicínských sporech, v nichž na straně 
jedné stojí pacient, tvrdící, že mu protiprávním jednáním poskytovatele zdravotních služeb vznikla újma, a na straně 
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podnikatelem, bylo by zřejmě možné uvedené závěry minimálně a priori nevylučovat i 

na vztah spotřebitele ve sporu s podnikatelem, pokud by z okolností případu vyplývala 

např. velká míra nerovnováhy mezi subjekty, reálné obtíže či přímo nemožnost 

předložit konkrétní důkazy prokazující tvrzení spotřebitele vůči soudu, příp. konkrétní 

osoba spotřebitele. Bude však vždy na posouzení konkrétní situace a rozhodnutí soudu, 

který musí zvážit všechny okolnosti případu a s odkazem na výše uvedené premisy o 

spravedlivé ochraně práv a oprávněných zájmů musí uvedené dle mého názoru 

posuzovat právě rovněž korektivem spravedlnosti, tak je tento princip zakotven a 

postulován v § 1 a § 3 občanského soudního řádu, při vědomí ústavní roviny práva na 

spravedlivý proces.  

 Výše uvedené závěry ohledně principu rovnosti zbraní a otázek důkazního 

břemene při jejich aplikaci na spotřebitelský spor by bylo možné podpořit i odkazem na 

vysokou míru ochrany spotřebitele obsaženou v samostatném článku 38 Listiny 

základních práv Evropské unie. Vztahem uplatňování a aplikace Listiny základních 

práv Evropské unie, konkrétně článku 38, v právním řádu České republiky se zabýval 

rovněž Ústavní soud v relativně novém nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2778/19, 

ze dne 5.11.2019. Ústavní soud v uvedeném nálezu dospěl ve vztahu k ochraně 

spotřebitele k závěru, že  "Ochrana spotřebitele není v ústavním pořádku České 

republiky zakotvena v podobě samostatného ústavně zaručeného práva [viz podrobněji 

nález sp. zn. III. ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014 (N 55/73 SbNU 89), bod 44; nález sp. 

zn. III. ÚS 1996/13 ze dne 16. 7. 2015 (N 130/78 SbNU 57), bod 50]. Ústavní soud 

ovšem ve své judikatuře vychází z toho, že se spotřebitelé ve vztazích s podnikateli 

nacházejí v nerovném postavení vzhledem k odbornému zázemí podnikatele, jeho větší 

profesionální zkušenosti, lepší znalosti práva či snazší dostupnosti právních služeb pro 

podnikatele. Tato faktická nerovnost je důvodem k tomu, aby byla spotřebiteli jako 

slabší straně poskytnuta zvýšená míra právní ochrany. Jinak vyjádřeno, ochrana 

spotřebitele je jedním z projevů zásady ochrany slabší  strany, která je součástí 

ústavního principu rovnosti dle čl. 1 Listiny, a to v materiálním pojetí ". Ve vztahu k 

ochraně spotřebitele Ústavní soud uvádí, že "Předpokladem k tomu, aby mohlo být 

 
 
druhé stojí poskytovatel zdravotních služeb, který porušil svou povinnost vést řádně zdravotnickou dokumentaci 
pacienta. V takových případech, kdy důkazní možnosti obou stran sporu jsou reálně nerovnovážné, může soud 
rozhodnout o obrácení důkazního břemene ohledně prokazování (ne)splnění některého z předpokladů odpovědnosti za 
újmu." 
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vnitrostátní právo interpretováno a aplikováno eurokonformním způsobem, je to, aby 

obecné soudy vůbec zohlednily, že v příslušné věci jsou ve hře závazky vyplývající z 

práva Evropské unie. Zvláště významné je to v případě závazků plynoucích z Listiny 

EU, která je lidskoprávním katalogem a Ústavní soud ji považuje součástí referenčního 

rámce přezkumu." a v návaznosti na to pak, že "[p]rameny sekundárního práva, jakož i 

ustanovení vnitrostátního práva přijatá za účelem transpozice příslušných směrnic, jsou 

tak úzce spjata s garancí ochrany spotřebitele v čl. 38 Listiny EU. Jak již Ústavní soud 

uvedl, v nálezu sp. zn. III. ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014 (N 55/73 SbNU 89), bod 42, 

lze se čl. 38 Listiny EU dovolávat mimo jiné "pro účely výkladu" těchto aktů. Není třeba 

se zabývat otázkou, zda by bylo možné se samostatně domáhat práva na ochranu 

spotřebitele na základě čl. 38 Listiny EU v situaci chybějící prováděcí právní úpravy 

[srov. k tomu nález sp. zn. III. ÚS 3725/13, bod 42]. Z výše uvedeného tedy plyne, že 

nezohlední-li obecný soud ochranu spotřebitele dle čl. 38 Listiny základních práv 

Evropské unie a právní úpravu přijatou k zajištění této ochrany, postupuje v rozporu s 

čl. 1 odst. 2 ve spojení s čl. 10a a čl. 4 Ústavy České republiky, a porušuje tím právo 

účastníků řízení na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod."27 Pro vztah Listiny základních práv a svobod a Listiny základních práv 

Evropské unie, resp. vztah evropského, a to i tzv. spotřebitelského práva ve vztahu k 

národnímu právu, ve vztahu k jeho aplikaci a ukotvení, lze odkázat na nedávné 

rozhodnutí pléna Ústavního soudu Pl. ÚS 10/17 ze dne 3.11.2020 týkající se návrhu na 

zrušení ustanovení § 20z odst. 1 věty čtvrté zákona o ochraně spotřebitele, a ve vztahu k 

ukotvení Listiny základních práv Evropské unie rovněž konkurující stanovisko soudce 

Jiřího Zemánka.28   

Přes existenci jakkoli propracovaných teoretických koncepcí je to však vždy 

osoba soudce, který jediný v konkrétním případě nebo sporu zhmotňuje a přivádí 

nápravu ohroženého nebo porušeného práva a poskytuje ochranu ohroženým nebo 

porušeným právům a oprávněným zájmům. Jsou to pak dle mého názoru právě soudy 

rozhodujíc v prvních stupních soudní soustavy, které nejvýrazněji ovlivňují a realizují 

uplatňování práva ve společnosti. Rozhodování vrcholných soudních instancí, k jejichž 

rozhodovací praxi a judikatuře se v poslední době upíná stále větší pozornost, přičemž 

 
 
27 Nález Ústavního soudu sp.zn. II.ÚS 2778/19 ze dne 5.11.2019 
28 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 10/17 ze dne 3.11.2020  
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tato rozhodnutí se analyzují dělají se z nich větší závěry, než by bylo záhodno, a přes 

sjednocovací úlohy vždy rozhodují právě a jedině v jednotlivé konkrétní věci 

(rozhodnutí o níž má být napraveno), nemohou dostatečně plnit úlohu ochrany práv, 

byť jejich rozhodování bude správné a spravedlivé, a to při vědomí toho, že vždy 

přichází logicky s určitým zpožděním a rovněž není pramenem práva, neboť vždy řeší 

konkrétní individuální věc.  

Přes výslovné ustanovení § 18 občanského soudního řádu o rovnosti účastníků 

řízení, je dle mého názoru i v soukromém procesním právu nutno posuzovat tuto 

rovnost nikoli přísně formálně a absolutně, ale materiálně, protože jedině tak může být 

naplněno požadavek, aby účastníci mohli mít skutečně materiálně rovné postavení, 

které by mohlo vést ke spravedlivému řízení a spravedlivému rozhodnutí.  Zdá se, že i 

věcný záměr nového civilního řádu soudního jde cestou spíše k větší aktivitě soudce a 

menší formálnosti řízení a akcentování principů spravedlnosti a materiální pravdy. V 

souladu s uvedenými závěry jsou pak i doporučení vyplývající z judikatury Evropského 

soudu pro lidská práva ve Štrasburku a doporučení Rady Evropy, které mají vliv na 

formování civilních předpisů a postupů v členských státech Evropské unie. Jednou ze 

změn, které jsou zmiňovány i v odborné literatuře je pak rovněž posílení aktivní role 

soudu, mezi níž je řazena i oblast procesní ochrany slabších nebo právě posílení role 

soudu v důkazním řízení).29  

V souvislosti s otázkou důkazního břemene je pak možné rovněž odkázat na 

závěry obsažené v rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 883/2010 ze dne 

16.12.2011, ve kterém Nejvyšší soud ohledně břemene dokazování a tzv. vysvětlovací 

teorie vyslovil závěr o tom, že "[o]becně platí, že důkazní břemeno ohledně určitých 

skutečností leží na tom účastníku řízení, který z existence těchto skutečností vyvozuje 

pro sebe příznivé právní důsledky; jde o toho účastníka, který existenci těchto 

skutečností také tvrdí. V některých případech strana zatížená důkazním břemenem však 

objektivně nemá a nemůže mít k dispozici informace o skutečnostech, významných pro 

rozhodnutí ve sporu, avšak protistrana má tyto informace k dispozici. Jestliže pak 

strana zatížená důkazním břemenem přednese alespoň opěrné body skutkového stavu a 

 
 
29 Blíže WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Praha: Linde, 
2018. str. 55 
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zvýší tak pravděpodobnost svých skutkových tvrzení, nastupuje vysvětlovací povinnost 

protistrany; nesplnění této povinnosti bude mít za následek hodnocení důkazu v 

neprospěch strany, která vysvětlovací povinnost nesplnila." 

Výše uvedené závěry o tom, že základní principy, na kterých je založeno 

občanskoprávní soudní řízení, zejména zásada zajištění spravedlivé ochrany 

soukromých práv a oprávněných zájmů účastníku, lze podpořit rovněž dalším relativně 

aktuálním nálezem Ústavního soudu, kde se Ústavní soud výslovně hlásí k takovým 

zásadám a principům a považuje je výslovně za interpretační pravidlo a za korektiv 

rozhodování, když ve svém nálezu sp. zn. IV. ÚS 3009/17  ze dne 9. října 2018, který 

se týkal spotřebitelského sporu v oblasti hypotečního úvěrování, rozhodl ve vztahu k 

předcházejícímu rozhodnutí Nejvyššího soudu tak, že jej zrušil a mimo jiné v nálezu 

uvedl, že "Nejvyšší soud měl přihlédnout ke specifickým okolnostem posuzované věci i k 

vývoji na trhu s hypotečními úvěry a v souladu se základními pravidly a principy 

civilního procesu, zejména pak s § 1, § 2 a § 3 o. s. ř., vyložit hmotné právo ve prospěch 

věcného přezkumu stěžovatelčiny žaloby, jak to učinil odvolací soud, nikoli jen odkázat 

na vlastní judikaturu, která již není, s ohledem na uvedený vývoj finančního 

(hypotečního, pojišťovacího) trhu, zcela relevantní a aktuální. Také v této souvislosti 

platí, že „jednou vyjevená pravda není pravdou navždy“ a nelze setrvávat na závěrech, 

které byly mezitím již společenským vývojem (zde propojováním bank s pojišťovnami) 

překonány."  Z uvedeného lze dovodit, že Ústavní soud v recentní judikatuře přiznává 

principům a zásadám, na kterých je založeno občanskoprávní řízení náležitou váhu, a 

takové uplatňování a aplikace uvedených principů by dle mého názoru měly do své 

rozhodovací praxe náležitě promítat nejen soudy v odvolacích, příp. dovolacích 

řízeních, nýbrž právě i soudy prvostupňové, jejichž rozhodování se nejčastěji promítá 

do rozhodování sporů, přičemž drtivá většina sporů se do fáze dovolacího 

přezkoumávání ani nedostane, a rovněž naposledy citovaný spor mohl již dříve 

subjektem v obdobné pozici být napadnut, stejně rozhodnut, avšak spotřebitel pak v jiné 

konkrétní věc mohl již např. na uplatňování svých práv v navazujících opravných 

řízeních rezignovat, neboť vyžadují vysoké finanční nároky na právní pomoc a 

zastupování, a proto se lze domnívat, že mnoho takových sporů nejen že není 

iniciováno, příp. pokud iniciovány jsou, případné ne zcela správné rozhodnutí 

prvoinstančního soudu může znamenat stav, kdy se již v daném konkrétním případě 



 

23 
 

rozhodne spotřebitel nepokračovat ve sporu z důvodu rizika, že ponese nejen svoje 

náklady, ale případně i náklady protistrany. Nelze tak z uvedeného důvodu považovat 

za uspokojivé, pokud se pouze ne příliš často objeví dovolací rozhodnutí Nejvyššího 

soudu nebo nález Ústavního soudu, kde vyjde najevo procesně chybný postup v rozporu 

s § 1, § 2, § 3 občanského soudního řádu, na které může být ze strany prvostupňových 

soudů zapomínáno s tím, že se jedná toliko o abstraktní principy, jejichž výklad 

případně náleží vrcholným soudním instancím. Jsem toho názoru, že se nejedná o 

abstraktní pravidla nebo principy a je nutné v každém jednotlivém případě tyto 

korektivy obsažené v samotných úvodních ustanoveních občanského soudního řádu již 

soudu v prvoinstančním řízení, pokud má být dosaženo stavu, že soudu skutečně 

efektivně poskytují ochranu soukromým právům a oprávněným zájmům účastníků. V 

opačném případě by sice vrcholné soudní instituce mohly splňovat svoji úlohu 

sjednocování rozhodovací praxe a judikatury soudů a usměrňování jejího vývoje v 

případě Nejvyššího soudu a ochrany garantovaných základních práv a svobod v případě 

Ústavního soudu, nicméně jejich praktický význam a dopad pro konečného účastníka 

sporu by nebyl naplněný.  

Rovněž je možné si položit otázku, zda by případné "nedostatky" občanského 

soudního řízení pro případy sporu vedeného se spotřebitelem nebylo možné překlenout 

analogií ve veřejném právu. K tomu blíže v následujících kapitolách o alternativních 

řízeních.   

Závěrem lze pak v této souvislosti odkázat rovněž na nález Ústavního soudu sp. 

zn. II. ÚS 536/06 ze dne 3.4.2008, ze kterého vyplývá, že "Ústavní soud zdůraznil, tak 

jak to učinil již ve svém předchozím nálezu II. ÚS 228/04, že pro jeho rozhodování je 

významným principem princip materiální spravedlnosti reprezentovaný čl. 1 Ústavy 

ČR. Jednou z funkcí Ústavy, zvláště ústavní úpravy základních práv a svobod, je totiž 

její „prozařování“ celým právním řádem. V posuzované věci to znamenalo povinnost 

soudů interpretovat procesní ustanovení a principy nikoliv mechanicky, ale s 

přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu, v prvé řadě z pohledu účelu a smyslu 

ochrany ústavně garantovaných základních práv a svobod."30  

 
 
30 Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 536/06 ze dne 3.4.2008 
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V oblasti řízení před soudem však navíc dochází k současné aplikaci práva 

procesního a práva hmotného. Tím se může jevit zachycení pojmu spravedlnosti jako 

žádoucího výsledku sporu ještě více komplikované. Ačkoli soudce je při rozhodování 

vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu, přesto i při 

aplikaci hmotného práva se může jednat o explicitní míru danou konkrétnímu uvážení 

soudu, a to v případě, kde takové uvážení předvídá přímo zákon.31 Uvedené lze 

považovat za hmotněprávní aplikaci práva, která sama o sobě dává soudci dispozice 

rozhodovat tak, aby výsledné rozhodnutí bylo tzv. spravedlivé. Správná aplikace 

hmotného práva však dle mého názoru nepostačí. K aplikaci hmotného práva pak 

přistupuje i požadavek na zjištění skutkového stavu, který by byl zjištěn v rámci řízení, 

které bude naplňovat podmínky spravedlivého řízení, přičemž v průběhu řízení před 

soudem dochází k aplikaci jak procesního tak hmotného práva.  

 
 

3.2 Vybrané zvláštní aspekty civilního řízení sporného ve 

vztahu ke spotřebiteli 
 

3.2.1 Vybrané formální aspekty postavení spotřebitele v civilním 

řízení sporném 

 
Formální projevy aspekty posílení procesního postavení spotřebitele v průběhu 

civilního řízení lze vnímat jako více či méně konkrétní zákonná ustanovení, kterými je 

v konkrétní procesní situaci zakotveno právo, jehož cílem je vyvážit nebo dorovnat 

méně výhodné postavení konkrétní slabší strany sporu, resp. strany vedeného řízení. 

  

Mezi takové instituty pak patří např. právo účastníka řízení jednat ve svém 

mateřském jazyce dle § 18 občanského soudního řádu, přičemž uvedené se však týká 

pouze jednání, nikoli již například vyhotovování listin nebo podávání listin u soudu v 

 
 
31 Některá ustanovení občanského zákoníku dávající soudci pravomoc tzv. uvážení, viz například § 2955 občanského 
zákoníku, podle kterého "[n]elze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého uvážení jednotlivých 
okolností případu soud". Uvedené lze považovat za aplikaci principu spravedlnosti v hmotněprávním smyslu. Další 
garanci představuje oprávnění předložit zákon, jehož má být použito k Ústavnímu soudu.  
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jiném než českém jazyce (s výjimkou jazyka slovenského). V uvedené věci ohledně 

práva používat svůj mateřský jazyk účastníka toliko při ústním jednání schválilo 

občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu k publikaci v tzv. zelené sbírce 

rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 11. 9. 2013, sp. zn. 19 Co 218/2013, 

s následující právní větou: "Z ustanovení § 18 odst. 1 věty druhé o. s. ř. nelze dovozovat 

povinnost soudu zajistit překlad jím vydaného rozhodnutí do jazyka, jemuž rozumí 

účastník řízení, který neovládá český jazyk."32 při jednání před soudem.  

 

Dalším institutem občanského soudního řízení, které spotřebiteli umožňuje širší 

uplatnění jeho procesních práv je poskytnutí možnosti domáhat se ochrany svých práv v 

rámci dovolacího řízení i v tzv. bagatelních věcech (pro účely dovolání vymezených 

hranicí 50 tis. Kč), a to právě ve věcech spotřebitelských smluv (podobně jako v 

pracovněprávních vztazích). Je však nutné uvést, že hranice tzv. bagatelních sporů pro 

účely odvolacího řízení je nižší a činí 10 tis. Kč, přičemž nezbytnou podmínkou pro 

podání dovolání jako mimořádného opravného prostředku je podle § 236 občanského 

soudního řádu pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu. Z uvedeného tak vyplývá, že 

ve věcech nepřevyšujících 10 tis. Kč není možné se domáhat ochrany práv cestou 

dovolání jako mimořádného opravného prostředku, přičemž si lze představit, že i spor o 

částku nepřesahující 10 tis. Kč může být právě pro spotřebitele jako ekonomicky slabší 

smluvní stranu, resp. stranu sporu, nikoli zanedbatelná částka. V takovém případě by 

tak zbývající možností domáhat se svých práv, a to při tvrzeném porušení ústavně 

zaručených práv stěžovatelem, bylo možné obrátit se na Ústavní soud s ústavní 

stížností. V této souvislosti je možné uvést, že rovněž Ústavní soud ve své rozhodovací 

praxi zdůraznil atribut bagatelnosti jako kritérium přípustnosti ústavní stížnosti, 

 
 
32 Ze zařazení citovaného rozhodnutí a následné tiskové zprávy lze uvést, že "Tím civilní kolegium Nejvyššího soudu 
sjednotilo dosud nejednotnou praxi, která v některých případech umožňovala účastníkům řízení, aby se na civilní soudy 
obraceli písemnými podáními v jiném, než českém, jazyce a dovozovala povinnost českých soudů překládat 
písemnosti, jež jsou těmto účastníkům v civilním řízení doručovány, do jejich mateřštiny. Publikací uvedeného 
rozhodnutí v zelené sbírce se většina členů občanskoprávního a obchodního kolegia přiklonila k názoru, že 
v civilněprávních řízeních je právo na jednání ve vlastní mateřštině před soudem omezeno pouze na ústní jednání soudu 
a nevztahuje se na písemný styk soudu s účastníky a naopak. V trestních řízeních oproti výše uvedenému i nadále platí, 
že obviněnému musí být písemně překládána vyjmenovaná rozhodnutí obsažená v § 28 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., 
trestní řád, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o naplňování principu favor defensionis (v prospěch obhajoby), 
neboť na rozdíl od rovného postavení všech účastníků civilních řízení, je obviněný v trestním řízení v „oslabeném 
postavení“. Proto disponuje souhrnem oprávnění, kterých se protistrana (žalobce) nemůže dovolávat."  
Tisková zpráva dostupná na 
https://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~TiskovezpravyNejvyssihosoudu~Pravo_ucastni
ka_civilniho_rizeni_jednat_pred_soudem_ve_sve_materstine_se_nevztahuje_na_pisemny_styk_soudu_s_ucastniky_a_
naopak~ 
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nicméně je důležité zmínit, že toto kritérium bagatelnosti sporu je v nejnovější 

judikatuře Ústavního soudu pojímáno nikoli pouze v kvantitativním smyslu, nýbrž i ve 

smyslu kvalitativním. V této souvislosti lze odkázat na nedávný nález Ústavního soudu 

sp.zn. II. ÚS 2778/19, ze dne 5.11.2019, ve kterém se Ústavní soud zabýval ústavním 

zakotvení ochrany spotřebitele vyplývajícím z čl. 38 Listiny základních práv Evropské 

unie a v nálezu se zabýval rovněž otázkou bagatelnosti sporu, přičemž se v 

rozhodovaném případě jednalo o civilní spotřebitelský spor o částku 2780 Kč s 

příslušenstvím. Ústavní soud v citovaném nálezu v zásadě podpořil výše uvedené úvahy 

o tom, že pro spotřebitele se může i v případě nepřekročení tzv. "odvolací" hranici 

bagatelnosti sporu jednat o věc, která není z materiálního hlediska pro spotřebitele 

nevýznamná, resp. potenciální opakovaný postup soudů v podobných věcech, resp. 

absence vypořádání se se sporem při dodržování ústavně zaručených a garantovaných 

práv, by mohlo představovat porušení práva spotřebitele na spravedlivý proces a 

porušení práva spotřebitele na vysokou úroveň této ochrany v právním řádu jako celku, 

přičemž takové právo je zakotveno přímo v čl. 38 Listiny základních práv Evropské 

unie. Ústavní soud v citovaném nálezu ve vztahu k bagatelnosti uvedl, že "Současně 

ovšem platí, že bagatelnost sporu nelze hodnotit jen pouze podle výše částky, které se 

spor týkal. Vedle kvantitativního hlediska se totiž při posuzování bagatelnosti uplatňuje 

i hledisko kvalitativní."33    

Mezi další instituty procesního zvýhodnění subjektu sporu v postavení 

spotřebitele by pak bylo možné zařadit rovněž např. nemožnost sjednat prorogační 

doložku ve spotřebitelských sporech, přičemž taková doložka může být dle znění § 89a 

občanského soudního řádu uzavřena toliko ve vztazích týkajících se podnikatelské 

činnosti mezi podnikateli. Obdobně se dnes uvedené týká (ne)možnosti sjednat 

rozhodčí smlouvu pro rozhodování sporu mezi podnikatelem a spotřebitelem. 

Problematice rozhodčího řízení jako alternativní metodě řešení sporů je věnována 

kapitola 4.4 této práce. 

 

 
 
33 Nález Ústavního soudu sp. zn. sp.zn. II.ÚS 2778/19 ze dne 5.11.2019 dostupný na 
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2019/II._US_2778_19_an.pdf  
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3.2.2 Otázka náhrady nákladů řízení 

 
Ve vztahu k uplatňování soukromých práv a oprávněných zájmů před soudem je 

jedním z nejvýznamnějších institutů ve vztahu k soukromoprávnímu řízení, jehož 

účastníkem je spotřebitel, institut placení a hrazení nákladů řízení. V této souvislosti se 

jeví jako esenciální otázka tzv. hrazení nákladů řízení. Hrazení nákladů může být 

rozhodujícím činitelem míry možnosti a ochoty spotřebitele domáhat se svých práv u 

soudu, a to rovněž s přihlédnutím k teoretickým koncepcím tzv. averze k riziku, 

relativní bagatelnosti výše předmětu sporu, které mají vliv na skutečnou míru 

uplatňování spotřebitelských práv v individuálním civilním řízení před soudem.  

Pro rozlišení mezi pojmy placení a hrazení nákladů řízení lze na úvod uvést, že 

"Povinnost platit náklady řízení má každý účastník občanského soudního řízení ohledně 

nákladů, které mu vznikly, a plní ji průběžně, tak jak mu náklady v průběhu soudního 

řízení vznikají. V tomto smyslu je možné označit ji za povinnost primární."34 Naopak ve 

vztahu k hrazení nákladů lze uvést, že "Povinnost hradit náklady řízení je oproti tomu 

povinností sekundární. Nastupuje poté, co byly náklady placeny. Zejména v této 

povinnosti se promítá sankční role nákladů řízení. Povinnost hradit náklady řízení 

znamená soudním rozhodnutím uloženou povinnost nahradit jinému (zejm. účastníkovi, 

příp. státu) náklady řízení, které platil."35 

Ve vztahu k náhradě nákladů řízení v soukromoprávním sporu o právo lze uvést, 

že tato se řídí zásadou úspěchu ve věci, přičemž však příslušná ustanovení občanského 

soudního řádu připouštějí modifikaci tohoto pravidla. Uvedené se týká především 

alternativ pro posouzení a rozhodnutí o náhradě nákladů řízení upravených v § 142 

občanského soudního řádu. Podle § 142 odst. 1 občanského soudního řádu "Účastníku, 

který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelném 

uplatňování nebo bránění práva proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl."36 

Uvedená zásada je primárním pravidlem pro účely rozhodování o náhradě nákladů 

řízení. Toto pravidlo je pak doplněno ustanoveními odstavců 1 až 4 téhož paragrafu, ve 

 
 
34  WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Praha: Linde, 2018. 
str. 305 
35 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Praha: Linde, 2018. 
str. 306 
36 § 142 odst. 1 občanského soudního řádu 



 

28 
 

kterých jsou upraveny situace, kdy má účastník ve věci jen částečný úspěch. Dle těchto 

ustanovení v takovém případě dává zákon k uvážení a rozhodnutí soudu, zda soud 

náhradu nákladů řízení poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá 

na náhradu nákladů právo, případně ikdyž měl účastník ve věci úspěch jen částečný, 

může mu soud přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně 

nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na 

úvaze soudu.37    

Z hlediska možnosti modifikovat výši a rozsah náhrady nákladů řízení je pak 

významné ustanovení občanského soudního řádu, na základě kterého nemusí soud 

výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat. Z § 150 občanského 

soudního řádu pak konkrétně vyplývá, že "[j]sou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, 

nebo odmítne-li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem 

nařízeného soudem, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti 

přiznat." 

Byť se jedná o ustanovení, jehož aplikace je textem příslušného ustanovení 

podmíněna jednak naplněním neurčitého právního pojmu "důvody hodné zvláštního 

zřetele" a jednak by se mělo jednat slovy zákona o "výjimečný" postup, přesto se 

domnívám, že jeho aplikace může nalézt uplatnění právě ve sporech, v nichž jednou ze 

stran je spotřebitel. Nejedná se však dle mého názoru o nikterak paušální přístup v 

případě řízení o sporu mezi podnikatelem a spotřebitelem, nýbrž přísné posouzení 

konkrétních okolností případu v každém individuálním případě. V této souvislosti je 

možné odkázat na relativně nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 

2082/2017 z 3.listopadu 2017, ve kterém Nejvyšší soud dospěl k závěru, že „Při úvaze 

o splnění podmínek pro moderaci práva na náhradu nákladů řízení podle § 150 OSŘ 

přihlíží soud zejména k majetkovým, sociálním, osobním a dalším poměrům účastníků 

řízení, k okolnostem, které vedly k uplatnění nároku u soudu prvního stupně nebo k 

podání odvolání, k postojům účastníků v průběhu řízení apod. Závěr soudu o důvodech 

hodných zvláštního zřetele pro nepřiznání (snížení) náhrady nákladů řízení 

předpokládá existenci okolností, pro které by v konkrétním případě bylo nespravedlivé 

ukládat náhradu nákladů řízení tomu účastníku, který by měl náklady řízení podle jeho 

 
 
37 § 142 odst. 1, 2, 3 občanského soudního řádu 
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výsledku hradit, a za kterých by zároveň bylo možné spravedlivě požadovat na 

oprávněném účastníku, aby náklady řízení jím vynaložené nesl ze svého.“ Z výše 

uvedeného rozhodnutí je dle mého názoru zásadní otázka, jak vykládat a aplikovat to, 

zda po někom lze "spravedlivě požadovat" hrazení nebo naopak nehrazení nákladů 

řízení. Lze se domnívat, že byť se má jednat o institut výjimečný, má Nejvyšší soud na 

mysli opět principiálně základní zásadu řízení vedeného v řízení podle občanského 

soudního řádu, a sice spravedlivou ochranu práv a oprávněných zájmů účastníků. Jsem 

přesvědčen, že je nutné skutečně posuzovat každý jednotlivý případ, a ve vztahu k 

soudnímu řízení, ve kterém je stranou spotřebitel, přihlédnout k tzv. ekonomické síle 

účastníků, složitosti případu, důvodům k zahájení řízení. Lze se domnívat, že je značný 

rozdíl, pokud spotřebitel povede spor s malým živnostníkem nebo např. středně velkou 

společností, a na druhé straně pak, pokud vstupuje do sporu s nadnárodní korporací, a to 

tím spíše pokud je nucen bránit svoje práva z důvodu kroku učiněného ze strany této 

korporace. Jako příklad si lze představit např. uplatnění výpovědi smlouvy ze strany 

finanční instituce vůči spotřebiteli, jejíž oprávněnost se nejeví být zcela jednoznačná 

nebo oprávněná. Tím spíše, že se může hypoteticky rovněž jednat o zneužití některých 

ustanovení zákona případně smlouvy takovou společností ve svůj prospěch z hlediska 

sledování svých ekonomických zájmů. V takovém případě je spotřebitel postaven do 

role, kdy může být s vysokou mírou jistoty přesvědčen, že konkrétní výpověď a tím 

ukončení smlouvy je neoprávněné a výpověď smlouvy neplatná. Takový závěr si však 

bude obvykle muset nechat posoudit pomocí právního poradenství. Pokud i po případné 

konzultaci při využití právního poradenství spotřebitel dospěje k závěru, že má 

relativně vysoké šance na úspěch ve věci, má v zásadě dvě možnosti. A to buď se 

obrátit na soud a pokusit se vymoci náklady, které zaplatil za právní pomoc zpět, nebo 

se obrátit na subjekt alternativního řešení sporů, avšak takový spor pro něj v každém 

případě bude znamenat finanční ztrátu za právní pomoc, kterou již vynaložil na 

poskytnutí právní pomoci. Domnívám se, že pokud by se nejednalo o důvod 

šikanózního, účelového nebo např. sériového postupu38 ze strany spotřebitele, který by 

potenciálně inicioval takový spor, i v případě, že by v závěru soudního řízení byl 

spotřebitel ve věci neúspěšný a jednalo by se z hlediska majetkových o průměrného 

 
 
38 Pojmem sériových návrhů spotřebitele se zabýval Ústavní soud např. v mediálně sledovaném nálezu Ústavního 
soudu sp. zn. III. ÚS 3725/13 ze dne 10.dubna 2014.   
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spotřebitele, domnívám se, že by bylo na místě aplikovat ustanovení § 150 občanského 

soudního řádu. Z nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3725/13 by bylo možné 

dovodit, že Ústavní soud v zásadě vymezil dvě podmínky pro případné odepření 

náhrady nákladů ve sporu, kde je zjevná nerovnováha ekonomického charakteru, tedy 

"běžným spotřebitelem" a např. finanční institucí. Ústavní soud vyslovil jednak 

podmínku, že by se mělo jednat o "právně složitou, dosud českými soudy jednoznačně 

nevyřešenou věc" a druhá podmínka týkající se "eventuálně závažných dopadů na 

hospodaření finanční instituce". Ačkoli nálezy Ústavního soudu nejsou pramenem 

práva, jsou závazné pro každého, a to včetně odůvodnění. Je to tedy pak i soud 

aplikující právo v prvoinstančním řízení, který má povinnost respektovat nálezy 

Ústavního soudu. Byť argumentace ohledně nákladů řízení nemusí mít v citovaném 

nálezu vyčerpávající povahu, jsem přesvědčen, že na základě výše uvedených dvou 

podmínek, pokud by tyto nebyly kumulativně splněny a jednalo by se o spor mezi 

subjekty, mezi nimiž je propastný rozdíl v ekonomickém postavení a s ním související 

převaze informační a profesionální (typicky tedy např. nikoli šikanózního nebo nikoli 

zjevně nepodloženého návrhu spotřebitele vůči nadnárodní korporaci typicky např. 

finanční instituci), bylo by namístě aplikovat ustanovení § 150 občanského soudního 

řádu ve spojení s § 1, § 2 a § 3 občanského soudního řádu.  

Výše uvedené lze totiž v zásadě nahlížet ze dvou úhlů pohledu. Pro spotřebitele 

se nepochybně může jevit výhodnější postupovat některým z alternativních metod 

podle zákona o ochraně spotřebitele (v tomto případě typicky např. cestou finanční 

arbitráže), přesto v takovém případě spotřebitel nutně ponese určité náklady sám, a to 

případně náklady na právní pomoc, které nemusí být příliš vysoké, přesto však 

definitivně a nenávratně spotřebitele zatíží, a to ačkoli bude ve sporu plně úspěšný. 

Uvedený postup např. před finančním arbitrem pak může být "výhodný" i pro finanční 

instituci, tím spíše pokud by si byla vědoma, že se např. pokouší obcházet zákon, nebo 

zneužít svého postavení a přesvědčivosti a profesionality. Spor vedený tzv. 

alternativním způsobem totiž může skončit smírem, přičemž by finanční instituce v 

takovém případě nehradila ani náklady státu ve výši 15 tis. Kč. V takovém případě je 

zjevné, že taková finanční instituce by byla motivována k porušování předpisů za 

současné motivace, aby spotřebitelé postupovali podle tzv. alternativních metod podle 

zákona o ochraně spotřebitele. Lze se domnívat, že spousta spotřebitelů vůbec nebude 
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jakkoli vzdorovat, a ta zbývající část, dle mého názoru nepoměrně nižší, nebo spíše 

zanedbatelná má na výběr, zda se obrátit na soud nebo např. na finančního arbitra. V 

této souvislosti je tedy nutné si položit otázkou, zda skutečnost, že tím, že spotřebitel 

bude v podobných řízeních před soudem vystaven riziku, že bude hradit potenciální 

náklady protistrany, ačkoli tato disponuje dostatečnými a kvalifikovanými právníky již 

z podstaty svého působení na trhu, a tedy rezignuje na řešení u soudu, čímž umožní 

finanční instituci "ve větším měřítku" postupovat v zásadě bezrizikově po finanční 

stránce. Jinými slovy, spotřebitelé (a často jich může být většina) akceptují byť 

neoprávněné ukončení smluvního vztahu a zbývajícím spotřebitelům bude smluvní 

vztah zachován (např. na základě řízení před finančním arbitrem), aniž by finanční 

instituce nesla jakékoli riziko finanční újmy. Toto pak může vést k dalším a četnějším 

porušováním předpisů, neboť uvedený bezrizikový postup je pro konkrétní finanční 

institucí tzv. výhodný, neboť se jistě zbaví "zdarma" mnoha smluv se spotřebiteli, které 

pro ni v daném čase a místě se jeví být "málo" výhodné. 

Řešení uvedeného by tedy představovalo důsledné rozhodování o náhradě 

nákladů řízení rovněž s přihlédnutím ke všem okolnostem případu, včetně požadavku 

na to, zda-li lze spravedlivě požadovat po jedné straně hrazení nákladů a po druhé 

straně nepřiznání takových nákladů řízení, a nikoli formalistická aplikace § 142 

občanského soudního řádu, aniž by soud vzal do úvahy jednak ustanovení § 150 

občanského soudního řádu, avšak rovněž § 1, § 2, § 3 a posoudil konkrétní věc s 

přihlédnutím skutečně ke všem okolnostem a důsledkům, jaké mohou mít na chování 

adresátů právních norem v širokém smyslu.      

 

3.2.3 Vybrané aspekty exekučního řízení 

 
Exekuční řízení se z povahy vyznačuje určitou vyšší mírou formálnosti a 

navazuje zpravidla na řízení nalézací, jehož výsledkem je exekuční titul, který nebyl 

dobrovolně splněn. Vykonatelné rozhodnutí, které nebylo dobrovolně splněno je 

nejčastějším titulem pro samotný výkon rozhodnutí. Vedle vykonatelného rozhodnutí 

však exekučním titulem může být rovněž dohoda se svolením k vykonatelnosti 

uzavřená ve formě notářského zápisu. Vykonatelným rozhodnutím, které má původ ve 
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sporném řízení mezi podnikatelem a spotřebitelem však může být nejenom rozhodnutí 

vzešlé ze soudního řízení, nýbrž také rozhodnutí vzešlé ze správního řízení sporného, 

eventuelně může být exekučním titulem rovněž soudem schválený smír. Přestože se 

exekuční řízení obecně vyznačuje vyšší mírou formálnosti oproti jiným fázím řízení, je 

i v této fázi procesu nutné vycházet a dodržovat rovněž obecné zásady civilního procesu 

a právní zásady vůbec. V této souvislosti je možné odkázat na postupný vývoj 

judikatury v oblasti zpochybňování rozhodčích smluv, resp. doložek, a to často až v 

rámci exekučního řízení ze strany exekučních soudů na základě do nedávna platné a 

účinné právní úpravy rozhodčího řízení. O této problematice bude blíže a podrobněji 

pojednáno v části této práce věnované rozhodčímu řízení.  

Vedle samotné vazby exekučního řízení na předchozí nalézací řízení v 

soukromoprávních věcech, a to ať už civilní řízení soudní, sporné řízení správní, 

rozhodčí řízení vedené podle přechodných ustanovení již zrušené právní úpravy 

rozhodčího řízení, případně soudem schváleného smíru, ve kterých byly projednávány a 

rozhodovány spory mezi podnikatelem a spotřebitelem, probíhá pak z hlediska četnosti 

exekuční řízení typicky nejčastěji právě proti spotřebiteli. Tomu pak odpovídají i 

mnohá ustanovení upravující průběh samotné exekuce, která směřují právě na zmírnění 

dopadů do majetkové sféry fyzické osoby, kterou bude často právě spotřebitel. Lze 

uvést např. zásadu zvolit takový způsob provedení exekuce, který je vztahu k 

vymáhanému plnění vhodný, tedy takový aby zde byla přiměřenost mezi vymáhanou 

povinností a hodnotou, která má být exekucí postižena (zásada přiměřenosti)39. 

Uvedené se promítá v zásadě přiměřenosti exekuce. Lze uvést, že tato zásada je 

stěžejním předpokladem ochrany práv nejenom spotřebitele v exekučním řízení, avšak z 

hlediska účelu  a vývojových tendencí v exekučním řízení, směřuje právě na nejčastější 

účastníky exekučních řízení v postavení povinných, tedy spotřebitelů, resp. vymáhání 

plnění, které mají původ nejčastěji ve spotřebitelských smlouvách. 

Vedle výše zmiňovaného exekučního titulu, který byl a je v centru pozornosti 

judikatury a odborné veřejnosti, tedy rozhodčích nálezů a jejich přezkoumávání ze 

strany soudů s potenciálními důsledky na zastavování takových exekucí, které s sebou 

 
 
39 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení vykonávací, řízení insolvenční. 
2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. str. 68 
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však nese i další důsledky např. v podobě nemožnosti se domáhat svých práv následně 

cestou soudního řízení, např. z důvodu možnosti uplatnění námitky promlčení ze strany 

dlužníka v důsledku běhu času, se domnívám, že je vhodné se v této souvislosti zabývat 

i institutem tzv. notářských zápisů se svolením k přímé vykonatelnosti, které se rovněž 

dostávají do pozornosti v souvislosti s výkonem rozhodnutí nařizovaném na základě 

takovýchto zápisů. 

Lze se domnívat, že cílem každého věřitele je v zásadě co nejsnadnější cesta k 

tzv. exekučnímu titulu, nevyjímaje věřitele z tzv. spotřebitelských smluv, tím spíše že 

takové smlouvy jsou nejčastějším právním základem závazkových vztahů v 

hospodářském životě. Exekuční titul představuje prostředek, na základě kterého může 

být typicky nejčastěji nesplněná peněžitá pohledávka (avšak nikoli pouze peněžitá) již 

přímo vynucována a vymáhána prostřednictvím některého ze způsobů a metod výkonu 

rozhodnutí v širokém smyslu, a to výkonem rozhodnutí podle občanského soudního 

řádu nebo nejčastěji podle exekutorského řádu, příp. obecně pomocí správní exekuce. 

Vzhledem k tomu, že klasické soudní nalézací řízení s sebou nese určité prvky 

vyšší míry institucionalizace, je věřitel často motivován k tomu, aby namísto způsobu 

řešit svůj spor se spotřebitelem nebo obecně domáhání se svých práv vůči spotřebiteli 

cestou nalézacího řízení soudního, a to i např. formou relativně formálního řízení o 

vydání platebního rozkazu, zvolil jinou metodu, kterou právní řád umožňuje a dovoluje. 

Vedle již zmiňovaného rozhodčího řízení, pak do úvahy připadá rovněž tzv. notářský 

zápis se svolením k přímé vykonatelnosti sepsaný podle notářského řádu, který byť 

rozhodně nelze  zařazovat mezi způsoby řešení sporů nebo jej zařazovat ani mezi tzv. 

alternativní metody řešení sporů stricto sensu, přesto může v sobě materiálně některé 

takové prvky obsahovat.  S určitou nadsázkou by bylo možné "materiálně" považovat 

takovýto sepis jako způsob alternativního řešení sporu, a to formalistickou metodou 

souhlasu před státním orgánem s tím, že strana sporu, typicky spotřebitel umožní svým 

souhlasem nejčastěji to, že nebude muset probíhat standardní nalézací řízení (byť 

sepsáním notářského zápisu takové řízení vyloučeno není, což ostatně vyplývá i z 

ustálené judikatury, naposledy např. z nedávného usnesení Nejvyššího soud sp. zn. 20 
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Cdo 1851/2020 ze dne 21.7.202040), nýbrž věřiteli se dostane exekučního titulu, aniž by 

muselo proběhnout nalézací řízení, a to ať už soudní, správní,  příp. rozhodčí (do doby 

jeho zákazu ve spotřebitelských věcech). 

Z výše uvedeného pak vyvstávají rovněž důležité otázky týkající se vzájemného 

vztahu notáře jako osoby státem pověřené notářským úřadem (§ 1 odst. 1 notářského 

řádu), obecné vázanosti notáře při výkonu notářské činnosti zákony a dalšími obecně 

závaznými právními předpisy (§ 52 notářského řádu) a s tím související povinnosti 

odmítnout provedení požadovaných úkonů, včetně sepisu notářského zápisu se 

svolením k přímé vykonatelnosti, z důvodů vyjmenovaných v § 53 notářského řádu,  k 

potenciální právní úpravě na ochranu spotřebitele, pokud je spotřebitel právním jednání 

před notářem svolí se sepisem takového notářského zápisu se svolením k přímé 

vykonatelnosti. 

Z konstantní judikatury Nejvyššího, příp. i Ústavního soud vyplývá, že notářské 

zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti lze v zásadě rozdělit na tzv. hmotněprávní (§ 

71a odst. 1 notářského řádu), příp. procesněprávní (§ 71b notářského řádu) přičemž 

procesní povahou takového notářského zápisu dnes upraveného v § 71b notářského 

řádu se Nejvyšší soud zabýval např. ve svém usnesení 20 Cdo 1149/2018-170 ze dne 

2.5.201841. Z naposledy citovaného usnesení Nejvyššího soudu pak dále vyplývá, že 

"Soudní exekutor notářský zápis sepíše na základě dohody oprávněné a povinné osoby, 

aniž by byl oprávněn zkoumat její podklad v hmotném právu, a činí tak na základě 

prohlášení povinné osoby, jímž svoluje k jeho vykonatelnosti (obdobně srov. např. 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2011, sp. zn. 20 Cdo 5068/2009, usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 2011, sp. zn. 20 Cdo 2881/2009, nebo usnesení 

 
 
40 Usnesení Nejvyššího soud sp. zn. 20 Cdo 1851/2020 ze dne 21.7.2020: "Skutečnost, že se osoba povinná zavázala 
poskytnout oprávněné osobě stanovené plnění a že dohoda o tom byla uvedena v notářském zápise se svolením k 
vykonatelnosti, rovněž nepředstavuje překážku, která by bránila projednání sporu o stejné plnění před soudem." 
41 Z usnesení Nejvyššího soudu 20 Cdo 1149/2018-170 z 2.5.2018 vyplývá: "V konstantní judikatuře bylo rovněž 
vysvětleno, že dohoda oprávněné a povinné osoby, obsažená v notářském zápisu se svolením k vykonatelnosti, nemá 

hmotněprávní povahu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. srpna 2004, sp. zn. 20 Cdo 1232/2004); jde o 
jednu z náležitostí, kterou musí exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti obsahovat, aby byl z materiálního 
hlediska vykonatelný, avšak tato dohoda sama o sobě nemá za následek vznik, změnu nebo zánik práv nebo povinností 
účastníků právního vztahu, tudíž nemůže být ani narovnáním či novací. I když je exekutorský zápis se svolením k 
vykonatelnosti titulem pro nařízení exekuce, není rozhodnutím (nemá účinky, které zákon s rozhodnutím spojuje), není 
sám o sobě samostatným zavazovacím důvodem a ani se jím nezakládá domněnka o existenci dluhu v době jeho 
sepsání." Nejvyšší soud v tomto usnesení zřejmě omylem zaměňuje v odůvodnění exekutorský zápis se zápisem 
notářským, což však z materiálního hlediska na věci nic nemění. 
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Nejvyššího soudu ze dne 23. února 2005, sp. zn. 20 Cdo 2618/2004, uveřejněné v 

časopise Soudní judikatura číslo 5, ročníku 2005, pod číslem 81)." 

Z relativně nedávného usnesení Nejvyššího soudu z 21.7.2020 vydaného pod sp. 

zn. 20 Cdo 1851/2020 dále vyplývá, že "notářský zápis se svolením k vykonatelnosti má 

jen formální charakter, a obsahuje jen takové náležitosti, které jsou potřebné k tomu, 

aby byl jako titul pro nařízení exekuce vykonatelný; notář jej sepíše na základě dohody 

oprávněné a povinné osoby, aniž by byl oprávněn zkoumat její podklad v hmotném 

právu, a činí tak na základě prohlášení povinné osoby, jímž svoluje k jeho 

vykonatelnosti (obdobně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2011, 

sp. zn. 20 Cdo 5068/2009, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 2011, sp. zn. 20 

Cdo 2881/2009, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. února 2005, sp. zn. 20 Cdo 

2618/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 5, ročníku 2005, pod číslem 

81)." 

Z uvedeného je zjevné, že Nejvyšší soud považuje činnost notáře při sepisu 

notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti za formální činnost, při které nemá 

notář jakkoli posuzovat obsah dohody ve vztahu k hmotnému právu. Toto ostatně 

vyplývá rovněž z citovaného usnesení, když Nejvyšší soud dovodil, že "[s]hora uvedené 

vyplývá z toho, že předmětná úvěrová smlouva jakožto hmotněprávní podklad pro sepis 

notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti byla posuzovaná nejen s ohledem na její 

příslušenství, ale i k okolnostem, které vedly k jejímu uzavření (s ohledem na výše popsaný 

formální charakter notářského zápisu) a soudy shledaly, že je jako celek pro svůj lichevní 

charakter neplatná. K tomuto závěru soudy dospěly po provedeném dokazování, které 

dovolací soud vyhodnotil jako nevybočující ze spravedlivého a občanskému soudnímu řádu 

odporujícímu hodnocení důkazů." 

V uvedeném odůvodnění se Nejvyšší soud mimo jiné obiter dictum přihlásil k 

"spravedlivému hodnocení důkazů" a dle mého názoru akcentoval výše v této práci 

citované zásady občanského soudního řádu uvedené v jeho základních ustanoveních. 

Vedle uvedeného se však Nejvyšší soud dle mého názoru v odůvodnění odmítl 

vypořádat nebo zřejmě nepovažoval za nutné se dotknout otázky citované formálnosti 

charakteru notářského zápisu, které v odůvodnění působí dojmem absolutní 

formálnosti, neboť se k uvedenému Nejvyšší soud již blíže nevyjadřuje ani tento pojem 
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blíže neodůvodňuje. Domnívám se, že v této souvislosti vyvstává legitimní otázka 

vztahu formálního charakteru notářského zápisu a vázanosti notáře zákony, resp. jinými 

obecně závaznými právními předpisy, a to v tak důležité oblasti, resp. fázi, jakým je v 

podstatě nahrazení standardního soudního rozhodnutí sepisem takového zápisu, byť je 

takový zápis sepsán s výslovným souhlasem zavázaného, typicky spotřebitele. K tomu 

dále přistupuje otázka míry "dobrovolnosti" zavázaného subjektu nechat o svém 

závazku nebo potenciálním závazku sepsat notářský zápis s přímou vykonatelností, a to 

"dobrovolností" více či méně podmíněnou nebo navozenou druhou stranou sporu. K 

tomu pak může legitimně přistupovat otázka souběhu sepisu notářského zápisu se 

svolením k přímé vykonatelnosti s poskytováním právní služby, která typicky může, 

minimálně implicitně být obsahem návrhu, který u notáře předloží věřitel jako strana 

smlouvy, příp. potenciálního budoucího sporu. Podle § 53 odst. 1 notářského řádu je 

notář povinen odmítnout provedení požadovaných úkonů ve vyjmenovaných případech 

při splnění tam uvedených podmínek. V případě rozhodovaném v citovaném usnesení 

Nejvyššího soud ze dne 21.7.2020 se jednalo o notářský zápis se svolením k 

vykonatelnosti, kterým bylo svoleno na základě spotřebitelské hmotněprávní smlouvy k 

vymožení povinnosti spotřebitele zaplatit pohledávku ve výši 800 tis. Kč, dále 

sjednaného úroku ve výši 180 tis. Kč, poplatku za zřízení úvěru ve výši 120 tis. Kč, 

úroku z prodlení ve výši 1.500 Kč za každý den prodlení a k úhradě nákladů exekuce. 

Všechny uvedené pohledávky byly vtěleny do "procesní dohody" ve smyslu dnešního § 

71b notářského řádu a notář je ztělesnil v jím sepsaném notářském zápisu se svolením k 

vykonatelnosti. Ačkoli byla uvedená smlouva při jejím pozdějším napadnutí v rámci 

exekučního řízení prohlášena za "lichevní smlouvu" a exekuce byla v daném 

konkrétním případě zastavena, nelze se domnívat, že se mohlo nebo může jednat o 

ojedinělé případy, přičemž k vrcholným soudním institucím, nebo alespoň k 

přezkoumání hmotněprávního základu exekučního titulu v exekučním řízení nemusí 

docházet často, a to tím spíše pokud v průběhu jednání mezi dlužníkem a věřitelem je 

součástí výsledku takového jednání notářský zápis s přímou vykonatelností, byť 

terminologií Nejvyššího soudu je nutné omezit pozici notáře v takovém případě na 

formální úkon, při němž notáři nepřísluší posuzovat hmotněprávní základ dohody. 

Domnívám se, že potenciální formální postup notáře při sepisu notářského zápisu se 

svolením k přímé vykonatelnosti by neměl převážit respekt k zákonům a požadavek na 

jejich dodržování, pokud dochází k markantnímu a zcela zřejmému vybočení z dobrých 
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mravů. Jinými slovy, nelze po notáři samozřejmě požadovat posuzování 

hmotněprávních podkladů při jeho činnosti, nicméně pokud se jedná o markantní a 

zjevně excesivní skutečnosti, např. pokud míra porušení právního řádu dosahuje 

intenzity "lichevní smlouvy", domnívám se, že by notář měl odmítnout takový zápis 

vyhotovit42. K tomu pak přistupuje faktor odměny notáře za takový právní úkon, když 

tento faktor není motivující k tomu, aby notář takový případný sepis odmítl. Domnívám 

se tedy, že by bylo rovněž vhodné, pokud by se Nejvyšší soud uvedeným aspektem v 

odůvodnění blíže zabýval, byť vrcholným orgánem ochrany ústavnosti a garance 

lidských práv je Ústavní soud, ke kterému se však zřejmě daná věc nedostane, neboť 

výsledek byl "napraven" již rozhodnutím Nejvyššího soudu.   

 

 

3.2.4 Vybrané aspekty insolvenčního řízení 

 
Institutem insolvenčního řízení, resp. způsobem řešení úpadku dlužníka v 

insolvenčním řízení, který je svojí povahou určen primárně pro řešení úpadku dlužníka, 

kterým budou často řešeny právě dluhy dlužníka vzniklé na základě spotřebitelských 

smluv, je způsob řešení úpadku formou oddlužení. Formou oddlužení však nemusí být 

řešen pouze úpadek fyzických osob - nepodnikatelů, nýbrž i právnických osob 

nepodnikatelů, které však již nespadají do pojmu spotřebitele ve smyslu českého (a 

rovněž tak evropského práva), přičemž za určitých okolností se může způsob řešení 

úpadku formou oddlužení aplikovat i pro případ podnikatele.43 

Zvláštní specifická ustanovení chránící osobu, jež je v úpadku nebo jíž úpadek 

hrozí, jsou důsledkem účelu zákona poskytnout takovýmto subjektům zvýšenou míru 

ochrany v situaci, kdy nejsou schopni dlouhodobě plnit své závazky. Toto je 

 
 
42 V této souvislosti by bylo možné odkázat rovněž na článek JUDr. Karla Wawerky uveřejněný v publikaci Pocta 
Aleně Winterové k 80. narozeninám, ze kterého vyplývá, že "[u]vedený rozdíl v postupu notáře a advokáta je dán 

povahou výkonu notářství, který nelze srovnávat s poskytováním právních služeb advokátem. Jak již bylo rozvedeno 
shora, sepisování veřejných listin o právních jednáních notářem, osvědčování právně významných skutečností a 
přijímání listin a peněz do notářské úschovy jsou natolik závažné úkony, že notář vystupuje jako  určitý garant 
zákonnosti požadovaného úkonu v rámci výkonu notářství. Notář nesepíše úkon, který není v souladu se zákonem nebo 
obecně závaznými předpisy nebo je-li podjatý. Důvody odmítnutí úkonu nebo odstoupení od smlouvy musí uvést ve 
spise a na žádost je sdělit i žadateli." 
43 Blíže v WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení vykonávací, řízení 
insolvenční.2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. str. 328 
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zdůrazněno i tím, že oprávnění podat návrh na oddlužení má pouze takovýto dlužník, 

resp. na základě novely insolvenčního zákona účinné od 1. července 2017 musí takový 

návrh na oddlužení (podaný společně s insolvenčním návrhem) podán pouze 

advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, příp. 

akreditovanou osobou (s výjimkou situací, kdy sám dlužník má ekonomické nebo 

právní vzdělání v magisterském studijním programu nebo je insolvenčním správcem.44 

 Vedle zvláštních postupů a mechanismů, které oddlužení odlišují od jiných 

standardních způsobů řešení úpadku nebo hrozícího úpadku, které se používají pro 

řešení, kde není řešen úpadek nebo hrozící úpadek fyzické osob (typicky např. konkurz 

nebo i zvláštní způsoby řešení úpadku dlužníka stanovené insolvenčním zákonem), 

mezi než lze zařadit odchylky spočívající např. v tom, že v případě oddlužení v 

přezkumném řízení rozhoduje insolvenční správce, nikoli insolvenční soud, dále ve 

způsobu podávání návrhů na oddlužení, dále např. specifický a v právním řádu 

ojedinělý způsob stanovení výše odměny za zastupování, resp. jejího limitu uvedením 

konkrétní finanční částky přímo v zákoně, což nelze považovat za správnou legislativní 

techniku, patří mezi zásadní otázky právní úpravy oddlužení zejména okamžik, v jakém 

lze oddlužení považovat za splněné, resp. jaká výše splacení pohledávek spotřebitele je 

žádoucí pro to, aby bylo oddlužení splněno. 

Při pohledu na neustálý vývoj a četné legislativní změny v právní úpravě 

oddlužení, je zřejmé, zákonodárce se snaží docílit takových změn, které zřejmě 

předchozí úprava nebyla schopna dosáhnout. Z důvodových zpráv opakovaně 

předkládaných k dílčím novelám upravujícím oddlužení, lze uvést, že základním 

vytyčeným cílem se jeví zabránit vzniku tzv. dluhové pasti fyzických osob, často 

spotřebitelů45. Ústavněprávními otázkami zasahující do insolvenčního práv, zejména 

otázek řešení insolvence fyzických osob se opakovaně vyjadřuje Ústavní soud ve své 

judikatuře, ve které odůvodňuje zvláštní postup a legitimní cíle veřejného zájmu, které 

jsou právní úpravou insolvenčního řízení často sledovány46. V neposlední řadě se 

 
 
44 § 390a insolvenčního zákona 
45 Blíže např. důvodová zpráva k poslední výrazné novele insolvenčního zákona upravující oddlužení sněmovní tisk 
71/0 rozeslán poslancům dne 29.1.2018 dostupná na www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=71&CT1=0 
46 Např. rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 1072/13, ve kterém Ústavní soud dovodil, že 
"oddlužení je třeba považovat za určité dobrodiní, které neupřednostňuje co největší uspokojení věřitelů, ale návrat 
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Ústavní soud ve své judikatuře zabývá i otázkou rovnosti ve vztahu k tzv. sociální 

rovnosti.47 Domnívám se však, že judikaturu soudů je vždy nutné posuzovat právě s 

ohledem na dané sociální a vývojové etapy společnosti, zvláště pokud se příslušná 

rozhodovací činnost týká oblastí, ve kterých je nutné brát do úvahy rovněž 

ekonomickou stránku jako hodnotový faktor, a to s přihlédnutím k aktuálními vývoji 

společenských vztahů a úrovně vyspělosti té které oblasti života ve společnosti.  

V souvislosti s dalšími novelizacemi insolvenčního práva, zejména metody 

řešení úpadku oddlužením, stále dochází k dalším zmírňujícím předpokladům pro to, 

aby se fyzická osoba "snadněji" dostala z tzv. dluhové pasti. Byť se domnívám, že cíl 

dostat skupinu jednotlivců z tzv. dluhové pasti může být za určitých okolností a 

vzhledem k určitým místním a časovým okolnostem legitimní (typicky např. živelné 

nekoordinované poskytování spotřebitelských úvěrů při nedostatečně vymahatelných 

povinnostech subjektů uvedené služby poskytující), přesto se nedomnívám, že 

nadužívání beneficiárního přístupu v této oblasti je řešením správným a systémovým. 

Poslední novelou insolvenčního zákona provedenou zákonem č. 31/2019 Sb. účinnou 

od 1.6.2019 došlo k další úpravě tzv. minima pro to, aby oddlužení mohlo být 

považováno za splněné. V současné době tak dle aktuálně účinné právní úpravy po pěti 

letech trvání oddlužení nemusí být splněno ani 30% dluhů dlužníka, resp. není 

stanovena žádná spodní hranice pro splnění oddlužení, a přesto může dojít k úplnému 

očištění dlužníka od dluhů. Domnívám se, že danou úpravou zákonodárce zaměňuje 

ochranu spotřebitele ve smyslu vyváženosti jeho práv k dosažení rovnosti, zejména ve 

faktickém materiálním smyslu, jak je popsáno výše v této práci, od ochrany spotřebitele 

ve smyslu ekonomickém, tedy finanční gramotnosti a základních principů fungování 

člověka-spotřebitele jako ekonomické jednotky. Uvedeným pak dochází k tomu, že 

rovněž není rozlišováno mezi tzv. "poctivými" a "nepoctivými" věřiteli, přičemž dle 

 
 
dlužníka do ekonomického života prostého dluhů; i při oddlužení je nicméně třeba splnit základní předpoklady pro jeho 
provedení, mezi které patří uhrazení nákladů, jež při poskytnutí této služby vzniknou." 
47 Např. nález Ústavního soudu ze dne 7. 6. 1995 č. 168/1995 Sb., svazek 3 Sbírky rozhodnutí Ústavního soudu, str. 
209 a násl.): „[N]erovnost v sociálních vztazích, má-li se dotknout základních lidských práv, musí dosáhnout intenzity, 
zpochybňující, alespoň v určitém směru, již samu podstatu rovnosti. To se zpravidla děje tehdy, je-li s porušením 
rovnosti spojeno i porušení jiného základního práva, např. práva vlastnit majetek podle čl. 11 Listiny, některého z 
politických práv podle čl. 17 a násl. Listiny apod.“ (shodně Pl. ÚS 5/95). Hlediskem druhým při posuzování 
protiústavnosti právního předpisu zakládajícího nerovnost je tedy tímto založené dotčení některého ze základních práv 

a svobod. Jinými slovy řečeno, Ústavní soud ve své judikatuře interpretuje ústavní princip rovnosti ve smyslu 
akcesorické i neakcesorické rovnosti.“ 
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této úpravy se v zásadě všichni věřitelé stávají "nepoctivými", a to paušálně. Domnívám 

se tak, že aktuálně platná úprava oddlužení není zakotvením principů ochrany slabší 

strany, resp. spotřebitele, v pravém smyslu, nýbrž pokusem řešit touto metodou některé 

nedostatky z minulosti, příp. nekoncepčnost a selhávání jiných právních institutů, která 

by měla v tomto znění přetrvat do budoucnosti. Domnívám se, že ochrana spotřebitele 

je na místě v okamžiku, kdy takzvaně "jde o právo" nebo "se tvoří nebo nalézá právo", 

nikoli v okamžiku, kdy má být plněno to, co po právu skutečně plněno má být. 

Domnívám se, že dochází k paušalizování všech věřitelů, a byť se jedná z hlediska 

společenských souvislostí o krok, který se mohl jevit jako krok k nastartování a 

ozdravení části společnosti a z logiky věci se jedná o krok celospolečenský a politický, 

do budoucna bude nutné uvedenou cestu reflektovat a řešit příčinu možných 

negativních důsledků tam, kdy je pro to vhodné místo, nikoli až do fáze insolvenčního 

řízení a postihnout komplexně  a paušálně všechny účastníky bez rozdílu a vytvářet 

takové vědomí, že převzaté dluhy není nutné platit, což by v průběhu času mohlo 

přinést větší škody než samotné odpuštění dluhu v insolvenčním řízení formou 

oddlužení. Uvedené by pak mohlo vést k představě, že "neplatit dluhy není nic 

nečestného".48 

Domnívám se proto, že možná selhání jiných institutů, která mohou zapříčinit 

nebo přispět ke stavu, který se nemusí jevit jako udržitelný z hlediska zadluženosti, 

nelze řešit paušálním odpouštěním dluhů na konci "procesu", přičemž toto nelze dle 

mého názoru považovat za ochranu spotřebitele ve smyslu, jak je vnímána v právu 

Evropské unie. 

Z § 5 písm. a) insolvenčního zákona vyplývá základní zásada insolvenčního 

řízení, a sice, že " insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl 

nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, 

hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů;". Při respektování principu, aby 

žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen se lze domnívat, že takové ustanovení 

musí být aplikováno především na tzv. poctivé věřitele. Současná právní úprava však i 

takové věřitele staví do stejné pozice jako všechny věřitele, kterým má být dlužníkem 

 
 
48 Srov. blíže in POHL, T., Insolvence pro věřitele nebo pro dlužníka? In Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám. 
kolektiv autorů. Uspořádali: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. a doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. Praha: Všehrd, 2018 
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plněno. Lze se domnívat, že tzv. zjednodušeně řečeno "neoprávněné pohledávky" (ať už 

z důvodů např. absolutní neplatnosti smlouvy, apod.) by měly být tzv. vyselektovány v 

řízení nalézacím, příp. v rámci postupu při přezkumu pohledávek v rámci insolvenčního 

řízení, a nikoli vyselektovány hromadně a to včetně pohledávek řádných a oprávněných 

až v procesu samotného plnění oddlužení tím, že tyto nebudou splněny nebo budou 

splněny paušálně v nedostatečné výši, přičemž zbývající část bude odpuštěna.      

 
 
 

4 Alternativní metody řešení sporů 
 

4.1 Alternativní metody řešení sporů 
 

Alternativní metody řešení sporů lze vymezit jako způsoby řešení sporů, které 

představují další možnost (alternativu) k tradičnímu a obvyklému způsobu řešení sporů 

v rámci soukromého práva, kterým je soudní řízení. Mezi tradiční metody alternativního 

řešení sporů pak lze zařadit rozhodčí řízení, mediaci a rekonciliaci.49  

 

V oblasti řešení sporů, v nichž je jednou ze stran spotřebitel a jednou ze stran 

podnikatel došlo na základě novely zákona o ochraně spotřebitele zákonem č. 

378/20015 Sb., kterou byla do českého právního řádu transponovaná směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním 

řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 

2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů). Na základě 

uvedené transpozice byla do českého právního řádu s účinností od 1.2.2016 zakotvena 

celá nová úprava alternativního řešení sporů před tzv. zvláštními orgány.  

 

Vzhledem k úplném zrušení možnosti uzavřít rozhodčí smlouvu pro 

rozhodování sporu se spotřebitelem tak uvedené alternativní metody řešení sporů před 

 
 
49 K obecným charakteristikám, odlišnostem a pojmovým znakům jednotlivých metod blíže in WINTEROVÁ, A., 
MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Praha: Linde, 2018. str. 571 a násl. 
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tzv. zvláštními orgány představují jádro současného alternativního způsobu rozhodování 

sporů, v nichž je jednou stranou spotřebitel a jednou podnikatel. Je však nutné uvést, že 

ne každé řízení, resp.  spor o soukromé právo vedený před příslušnými zvláštními 

orgány je alternativním způsobem řešení sporu ve smyslu uvedené směrnice o 

alternativním řešení spotřebitelských sporů. Dle české právní úpravy mají na základě § 

7 občanského soudního řádu pravomoc rozhodovat spory o soukromé právo v některých 

případech tytéž orgány (např. soukromoprávní řízení před Českým telekomunikačním 

úřadem nebo Českým energetickým úřadem zahájené na návrh podnikatele). K tomu 

blíže v následujících kapitolách této práce. 

 

Ve vztahu k alternativním metodám řešení sporů však rovněž nelze obecně 

hovořit o nějakém vyčerpávajícím výčtu metod, které by byly omezeny na výslovné 

zakotvení jejich procesního postupu v právním řádu, spíše se jedná široké uplatnění 

různých metod alternativního řešení sporů, a to např. i formou tzv. inominátní smlouvy 

podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku.50 Uvedené však beze zbytku platí pro 

alternativní řešení sporů obecně, nikoli v případech, ve kterých by mělo být 

rozhodováno o sporu mezi podnikatelem a spotřebitelem. V takových případech by bylo 

nutné vždy důsledně dodržovat garance vysoké míry ochrany spotřebitele a zákazu 

zneužívajících dohod nebo klauzulí, byť by výsledkem takového neformálního 

alternativního řešení sporů mezi podnikatelem a spotřebitelem nebylo závazné 

rozhodnutí, avšak pouze doporučení nebo soukromoprávní dohoda. I taková dohoda by 

však musela splňovat požadavky na spotřebitelskou smlouvu v širokém smyslu s 

důrazem na absenci zneužívajících klauzulí a rozporu s hmotným právem.   

 

4.2 Řízení před zvláštními orgány  
 

4.2.1 Řízení před Českou obchodní inspekcí 

 

 
 
50 Blíže např. in WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Praha: 
Linde, 2018. str. 577 
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 Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy, který má pravomoc a 

působnost v oblasti alternativního řešení sporů vymezenou tzv. zbytkově, tedy má 

pravomoc a působnost v oblasti alternativního řešení sporů v těch oblastech, které 

nepřísluší jinému zákonem stanovenému orgánu. Z projednávání metodou alternativního 

řešení sporů ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele jsou pak výslovně vyňaty spory v 

oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za 

účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování 

léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, oblast služeb obecného zájmu 

nehospodářské povahy a spory s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského 

vzdělávání.51 

 

Na základě rozsáhlé novely zákona o ochraně spotřebitele zákonem č. 

378/2015 Sb. došlo s účinností k 1.2.2016 k výrazné změně v pojetí a právním 

zakotvení tzv. alternativního řešení spotřebitelských sporů v České republice. Těžiště 

této pravomoci bylo rozvrženo mezi příslušné vyjmenované státní orgány (resp. úřady), 

příp. pověřené subjekty (např. Českou advokátní komoru pro alternativní řešení sporů 

mezi advokátem a klientem).  

Řízení o řešení sporu vedeném před Českou obchodní inspekcí se vyznačuje 

dobrovolností a jeho výsledkem není závazné a vykonatelné rozhodnutí. Řízení je 

zahájeno na návrh spotřebitele a musí obsahovat prohlášení o neexistenci vedení jiného 

řízení v této věci u jiného orgánu, a to soudu, rozhodce, případně jiného subjektu 

alternativního řešení sporu (překážka litispendence), ani že v takovém řízení bylo 

vydáno rozhodnutí (překážka rei iudicatae). V průběhu řízení může Česká obchodní 

inspekce vyžadovat od stran sporu i jiné než navržené důkazy a rovněž může opatřovat 

důkazy sama, považuje-li to za účelné. Řízení je ukončeno uzavřením soukromoprávní 

dohody stran sporu, nebo prohlášením spotřebitele, že ukončuje účast na sporu nebo 

marným uplynutím lhůty 90 dní od zahájení řízení. 

 

4.2.2 Řízení před Českým telekomunikačním úřadem  

 
 

 
51 Srov. § 20d zákona o ochraně spotřebitele 
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Právní zakotvení Českého telekomunikačního úřadu vyplývá primárně z tzv. 

kompetenčního zákona.52 Konkrétní vymezení pravomoci a působnosti ve vztahu k 

oblasti řešení sporů v oblasti telekomunikací pak upravuje zákon č. 127/2005 Sb. o 

elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

elektronických komunikacích), řešení sporů v oblasti poštovních služeb pak probíhá na 

základě zákona 29/2000 Sb. zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů 

(zákon o poštovních službách). Pro účely této práce se v této oblasti budu věnovat 

pouze pravomocí rozhodovat spory ze strany Českého telekomunikačního úřadu v 

oblasti telekomunikací, resp. rozhodování tzv. účastnických sporů.53 Účastnickými 

spory jsou tedy všechny spory, ke kterým dochází mezi poskytovatelem 

telekomunikační služby a zákazníkem, kterým může být jak spotřebitel, tak často i 

podnikatel. Z hlediska této práce je pak věnována pozornost právě tzv. účastnickým 

sporům, ve kterých je jednou ze stran spotřebitel. 

Z historického hlediska je důležité uvést, že v uvedené oblasti rozhodování 

telekomunikačních sporů jako sporů účastnických vždy rozhodoval správní orgán, resp. 

správní úřad, nikoli tedy soud, a to ať už se jednalo o období centrálně plánované 

ekonomiky, kdy uvedené spory rozhodovaly organizace spojů nebo po roce 1989, kdy 

tyto spory byly rozhodovány prostřednictvím Českého telekomunikačního úřadu, který 

byl zprvu součástí Ministerstva dopravy a spojů (dříve Ministerstva spojů, resp. 

Ministerstva hospodářství) jako jeho organizační složka. Teprve zákonem č. 151/2000 

Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, byl zřízen Český telekomunikační 

úřad jako samostatný ústřední správní úřad.54  

 
 
52 Zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v 
platném znění 
53 Zákonné zmocnění k pravomoci rozhodovat takové spory obsahuje § 129 odst. 1 zákona o elektronických 
komunikacích, který stanoví, že "Úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně 
jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor 
týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě. Úřad rovněž rozhoduje spory v případech, kdy na 
straně osoby vykonávající komunikační činnost (§ 7) nebo účastníka, popřípadě uživatele, došlo ke změně na jinou 

osobu, zejména z důvodu postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu49a)."  
54 Podrobněji k historickému vývoji srov. např. "Rozhodování účastnických sporů o peněžitá plnění v oblasti 
elektronických komunikací", materiál Ministerstva průmyslu a obchodu z roku 2014, dostupný na 
https://www.komora.cz/legislation/15314-rozhodovani-ucastnickych-sporu-o-penezita-plneni-v-oblasti-elektronickych-
komunikaci-t-24-9-2014/, nebo URIČAŘ, M., Rozhodování sporů v sektoru elektronických komunikací, in prof. Dr. 
Alexander J. Bělohlávek, JUDr. Daniela Kovářová, JUDr. Karel Havlíček, Rozhodčí řízení v teorii a aplikační praxi, 
Praha, Havlíček Brain Team, 2015 
 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#f2917879
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 Již před 1.2.2016, kdy Český telekomunikační úřad ještě nebyl formálně 

zakotven jako orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast 

telekomunikací v zákoně o ochraně spotřebitele, tedy rozhodoval Český 

telekomunikační úřad na základě výlučné pravomoci tzv. účastnické spory o soukromé 

právo. Uvedená pravomoc, samozřejmě v jiné formě a podobě poplatné dřívějšímu 

režimu, náležela předchůdcům dnešního Českého telekomunikačního úřadu již před 

rokem 1989, a po změně společenských poměrů si tedy tento úřad uvedenou pravomoc 

rozhodovat soukromoprávní spory o právo ve vymezené oblasti telekomunikací, do 

dnešní doby udržel. 

Novelou zákona o ochraně spotřebitele provedenou zákonem č. 378/20015 Sb. 

byl Český telekomunikační úřad zařazen mezi tzv. orgány mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů.55 V souvislosti s pravomocí Českého telekomunikačního úřadu 

rozhodovat spory mezi spotřebitelem a poskytovatelem telekomunikační služby danou 

historicky je pro přehlednost vhodné stručně odkázat rovněž na pravomoc rozhodovat 

spory ze strany Českého telekomunikačního úřadu před 1.2.2016, tedy právní stav, 

který předcházel zmiňované novele zákona o ochraně spotřebitele účinné od 1.2.20016.  

Právní rámec pro přenesení jinak obecné soudní pravomoci lze nalézt v § 7 odst. 

1 občanského soudního řádu, ze kterého vyplývá, že "[v] občanském soudním řízení 

projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z poměrů 

soukromého práva, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné 

orgány."  Zákon o elektronických komunikacích je pak příkladem takového zákona, 

který stanoví pravomoc rozhodovat mimo jiné takovéto tzv. účastnické spory, kterými 

jsou soukromoprávní spory. Zákonodárce tedy pro tuto vymezenou oblast 

hospodářského života odebral obecnou pravomoc rozhodovat soukromoprávní spory 

soudů, a pravomoc v této oblasti rozhodovat takovéto spory přidělil Českému 

telekomunikačnímu úřadu jako správnímu orgánu ve smyslu jak citovaného 

kompetenčního zákona, tak správního řádu. 

Lze tedy shrnout, že v novodobé české historii byl Český telekomunikační úřad 

jako součást moci výkonné, resp. státní správy, na základě zákonného zmocnění 

 
 
55 § 20e písm. b) zákona o ochraně spotřebitele 
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majícího oporu v § 7 odst. 1 OSŘ jediným subjektem, který měl a má pravomoc k 

rozhodování tzv. účastnických sporů mezi spotřebiteli a poskytovateli těchto služeb, s 

výjimkou přezkumu podle části páté OSŘ, o které bude níže rovněž pojednáno.   

Řízení o soukromoprávních sporech v tzv. účastnických věcech vedené před 

Českým telekomunikačním úřadem je vedeno podle správního řádu, zejména jeho 

ustanoveních upravujících sporné řízení správní v jediném § 141 správního řádu.56 

Ostatní ustanovení správního řádu se pro postup Českého telekomunikačního úřadu v 

řízení použijí subsidiárně.  

Právní úprava rozhodování účastnických sporů, kde jednou ze stran je 

spotřebitel je pak obsahem § 129 zákona o elektronických komunikacích, s výjimkou § 

129 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích, který zakotvuje možnost sjednat 

pro rozhodnutí účastnického sporu rozhodčí smlouvu podle zákona o rozhodčím řízení, 

a která se tak z důvodu obecného zákazu sjednat rozhodčí smlouvu pro řešení 

spotřebitelského sporu, který přinesla novela zákona o rozhodčím řízení provedená 

zákonem č. 378/2015 Sb., uplatní pouze pro řešení účastnických sporů mezi 

podnikateli.57    

Odhlédneme-li od zásadní otázky, a sice, zda vůbec pravomoc rozhodovat 

účastnické spory má náležet Českému telekomunikačnímu úřadu, pak i samotná právní 

úprava obsažená v § 129 zákona o elektronických komunikacích, ve znění novely 

zahrnující Český telekomunikační úřad mezi subjekty alternativního řešení sporů, v 

zásadě neobsahuje žádné materiálně významné odchylky od stavu před tím, že se Český 

telekomunikační úřad stal jedním ze subjektů alternativního řešení sporů. 

V této souvislosti je předně potřeba uvést, že samotná systematika § 129 zákona 

o elektronických komunikacích v platném znění namísto očekávaného zakotvení 

mechanismu řešení spotřebitelských sporů tuto ještě více znepřehlednila. A to jednak 

 
 
56 Blíže in JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 6. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2019, str. 749: "Ve sporném řízení jako jednom ze zvláštních typů řízení řeší správní orgán spory z 
veřejnoprávních smluv a spory soukromoprávního charakteru. Druhou skupinou jsou spory vyplývající ze 
soukromoprávních vztahů, tedy vztahů občanskoprávních, pracovních, rodinných nebo obchodních. K řešení těchto 
sporů je typicky příslušný soud a správním orgánům je tato agenda svěřena zcela výjimečně, například z důvodu 
vysokých nároků a specifické odborné znalosti osob spor rozhodujících (§ 127 a 129 ElKom)." 
 
57 § 129 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích: " K řešení sporu podle odstavce 2 lze sjednat rozhodčí smlouvu 
podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů." 
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tím, že směšuje účastnické spory do jedné kategorie a "tu a tam" na jiných místech 

odkáže, že v případě sporu zahájeného spotřebitelem jsou např. jiné lhůty pro 

rozhodnutí. na základě této právní úpravy lze uvést, že zákon o elektronických 

komunikacích v jediném paragrafu, ba dokonce v jediném odstavci relativně 

nepřehledně obsahuje úpravu jednak účastnických sporů mezi podnikateli, dále mezi 

podnikateli a spotřebiteli a dále jako samostatnou kategorii spory mezi podnikateli a 

spotřebiteli zahájené na návrh spotřebitele. Právě posledně jmenovaná kategorie je pak 

kategorií, která má vykazovat parametry tzv. alternativního řešení sporů mezi 

podnikatelem a spotřebitelem. Uvedenou nepřehlednost a nesystematiku dále prohlubují 

relativně nahodile implementované instituty z tzv. směrnice o alternativním řešení 

sporů. Jedná se např. o ustanovení,  že "[ú]řad informuje strany sporu vhodným 

způsobem o právu na právní pomoc a o tom, že nemají povinnost právního zastoupení". 

Uvedené se však týká pouze spotřebitelského sporu zahájeného na návrh spotřebitele. 

Ve spotřebitelském sporu zahájeném na návrh poskytovatele Český telekomunikační 

úřad tuto povinnost nemá. Domnívám se, že by tato informace mohla být poskytnuta 

spotřebiteli ještě před zahájením sporu, a to přímou formulací v zákoně. Rovněž 

formulace obsažená ve druhé větě § 129 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích 

"Podáním návrhu spotřebitel souhlasí s právními účinky výsledku řešení sporu v 

rozsahu informace zveřejněné nebo jemu poskytnuté Úřadem podle jiného právního 

předpisu66)." Z uvedeného by bylo možné dovodit, že právní účinky výsledku sporu 

jsou odvislé od informace zveřejněné Českým telekomunikačním úřadem. 

Odhlédneme-li, že citovaný odkaz na poznámku pod čarou 66 neexistuje, resp. 

odkazuje na neexistující písm. l v § 20f zákona o ochraně spotřebitele, čímž je uvedené 

ustanovení ještě více matoucí, nelze pozitivně hodnotit ani zakotvení právních účinků 

sporu závislých na rozsahu informace zveřejněné Českým telekomunikačním úřadem, 

ačkoli z toho samozřejmě nelze dovozovat, že by toto mohlo být závislé na proměnlivé 

vůli Českého telekomunikačního úřadu. Lze se domnívat, že se jedná o nedůsledné a 

rychlé "překlopení", a to pouze některých ustanovení směrnice bez bližších souvislostí, 

aniž by se reálně bralo v potaz, že takový předpis by měl sloužit primárně spotřebiteli. 

Přístup Českého telekomunikačního úřadu a neuspokojivou situaci v této oblasti pro 

potenciální vedení alternativního řešení sporů nebo obecně rozhodování 

soukromoprávních sporů pak lze seznat i z relativně nesouvisejících a banálních 

skutečností, byť svědčící o ne příliš vysoké pozornosti věnované této problematice. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#f6205093
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Jako příklad lze pro zajímavost zmínit např. skutečnost, že byť to není jeho výslovná 

povinnost, Český telekomunikační úřad neposkytuje na svých webových stránkách 

základní zákon upravující jeho činnost, tedy zákon o elektronických komunikacích, v 

platném znění, když při rozkliknutí znění tohoto zákona na webových stránkách tohoto 

správního úřadu, je návštěvník přesměrován na webové stránky Sbírky zákonů 

obsahující tento zákon ve znění k okamžiku jeho prvního schválení a vyhlášení ve 

Sbírce zákonů, tedy znění platné k roku 2005. Dále lze zmínit, že Český 

telekomunikační úřad rovněž vykonává např. dohled nad tím, jak je dodržována 

směrnice o přeshraničním online řešení spotřebitelských sporů založeného na základě 

směrnice o alternativním řešení přeshraničních sporů online. Mezi povinnosti 

podnikatelů patří mimo jiné např. zveřejnit na svých internetových stránkách viditelně 

odkaz na instituci online řešení přeshraničních spotřebitelských sporů v oblasti 

telekomunikací. Ke dni uzavření rukopisu této práce se mi nepodařilo objevit uvedený 

odkaz na webových stránkách ani jednoho z českých operátorů, a to ani tzv. 

alternativních. 

Podstatně závažnější skutečností z hlediska soukromoprávního řízení, jehož 

jednou ze stran je spotřebitel (byť nelze podceňovat ani deficity v informační 

povinnosti, jak výše uvedeno) je pak samotné posouzení pravomoci Českého 

telekomunikačního úřadu rozhodovat soukromoprávní spory o právo, a to i ve světle 

výše uvedeného. Na základě aktuální právní úpravy tedy Český telekomunikační úřad 

je oprávněn výlučně rozhodovat spory o právo mezi podnikateli na straně jedné a 

spotřebiteli na straně druhé. Novela zákona o ochraně spotřebitele zakotvující v 

systému rozhodování sporů tzv. alternativní subjekty rozhodující spory v oblasti 

telekomunikací v zásadě nepřinesla nic zásadně nového. Spotřebitel je nucen se obrátit 

se sporem na správní orgán, kterým je Český telekomunikační úřad, který není z 

povahy věci nezávislý ani nestranný. Primárním posláním tohoto úřadu je regulace v 

oblasti telekomunikací. Regulace v oblasti telekomunikací v sobě implicitně zahrnuje 

úzký kontakt s tzv. "velkými hráči trhu", kteří jsou v České republice v současnosti tři. 

Aniž by bylo nutné poskytovat důkladnou analýzu, je zřejmé, že Český 

telekomunikační úřad, pokud současně působí jako regulátor a tím logicky i a zejména 

ku prospěchu těchto poskytovatelů telekomunikačních služeb, nemůže být dostatečně 

nezávislý a nestranný pro to, aby rozhodoval spory těchto subjektů s jejich zákazníky. 
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Domnívám se, že deficity nestrannosti a nezávislosti jsou zde tak patrné, že nevyžadují 

bližší rozbor. Ve vztahu k domnělému tzv. alternativnímu způsobu řešení sporů však 

dle mého názoru v případě takovýchto sporů vyplývajících z povinností na základě 

zákona o elektronických komunikacích (oproti jiným alternativním způsobům řešení 

sporů) nedochází. Spotřebitel nemá alternativu, neboť jediným subjektem, který může 

rozhodnout jeho spor je právě Český telekomunikační úřad. Uvedená úprava 

alternativního řešení sporů v této oblasti je tak alternativní pouze zdánlivě a zdánlivě 

nabízí prvoplánově spotřebiteli určité výhody, které mohou v konečném důsledku být 

ve srovnání s jinými alternativními metodami v jiných oblastech spíše nevýhodou. 

Jednou z nich je i náhrada nákladů protistraně, která činí z případného alternativního 

způsobu řešení sporů (a tedy nabízí se, že by mělo jít o snadný a dostupný model) 

model rizikový a v zásadě ohrožený absencí nezávislosti a nestrannosti v rozhodování. 

Tím spíše, pokud účinky takového rozhodnutí jsou relativně neurčitě "snad" způsobilé 

být modifikovány tím, co zveřejní Český telekomunikační úřad na svých webových 

stránkách k okamžiku zahájení sporu, nebo snad k okamžiku jeho ukončení. Ve vztahu 

k rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu má spotřebitel, ať už je v postavení 

navrhovatele nebo odpůrce právo podat proti prvoinstančnímu rozhodnutí správního 

orgánu rozklad, o kterém rozhoduje předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu. 

Proti takovému konečnému správnímu rozhodnutí se pak spotřebitel může bránit cestou 

podání žaloby podle části páté občanského soudního řádu.  

Byť primárním cílem této části práce není pouhá kritika aktuálně platné právní 

úpravy v této oblasti, lze se domnívat, že současná právní úprava není dostačující. A to 

tím spíše, že nejenom spory, které mohou být iniciovány spotřebitelem, avšak 

především spory mezi podnikatelem a spotřebitelem, které jsou iniciovány ze strany 

podnikatele, typicky pro neuhrazené částky za poskytnuté telekomunikační služby 

představují nesystémovost spočívající v tom, že ačkoli spory vyplývající z povinností 

na základě zákona o elektronických komunikacích jsou rozhodovány před Českým 

telekomunikačním úřad, spory o částky často uvedené na stejném vyúčtování, avšak 

poskytnuté nikoli jako povinnosti na základě zákona o elektronických komunikacích 

(typicky např. neuhrazené částky za platby učiněné prostřednictvím mobilního telefonu 

ve vztahu ke třetím osobám, např. platby za jízdenky, parkování, nákup digitálního 

zboží nebo služeb, apod.), jsou rozhodovány před soudy. K tomu však dále přistupují na 
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první pohled nejednoznačné případy, ve kterých spory vedené mezi spotřebitelem a 

podnikatelem poskytujícím telekomunikační službu nebo službu s telekomunikační 

službou související má pravomoc rozhodovat Český telekomunikační úřad. V této 

souvislosti lze odkázat na rozsudek zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu č. 

Koni 99/2004 - 5 ze dne 13.10.2005, ve kterým zvláštní senát rozhodl, že "Spor o 

nároky plynoucí z porušení povinnosti vypůjčitele vrátit zařízení sloužící k přijímání 

signálu digitálního satelitního vysílání, které mu osoba vykonávající komunikační 

činnost coby půjčitel předala v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služby 

elektronických komunikací, není sporem týkajícím se povinností uložených zákonem č. 

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nebo na jeho základě, o němž by měl 

rozhodovat Český telekomunikační úřad (§ 129 odst. 1 tohoto zákona), nýbrž sporem 

vyplývajícím ze soukromoprávního vztahu. Rozhodnout o takovém sporu proto přísluší 

soudu (§ 7 odst. 1 o. s. ř.)." Ačkoliv se tedy jedná opět o spor vyplývající ze smluvního 

ustanovení, které pravidelně může být přímo součástí tzv. hlavního závazku poskytovat 

telekomunikační službu ve smyslu povinnosti vyplývající ze zákona o elektronických 

komunikacích nebo na jeho základě, dochází k založení soudní pravomoci rozhodovat o 

konkrétním sporu vzešlému např. z téže smlouvy, ačkoli spor týkající se téže smlouvy, 

avšak mající základ v povinnosti na základě zákona o elektronických komunikacích 

bude rozhodován před Českým telekomunikačním úřadem. Vzhledem k příslušné 

právní úpravě a definici tzv. účastnických sporů v zákoně o elektronických 

komunikacích je však nutné s takovým vymezením souhlasit. Posuzování pravomoci 

mezi soudem a Českým telekomunikačním úřadem je pak předmětem jiného dalšího 

rozsudku zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ve věci č.j. Konf 96/2009 - 21 

ze dne 24.2.2010, ve kterém se zvláštní senát zabýval pravomocí k rozhodování 

soukromoprávního sporu ve věci týkající se smluvní pokuty. Ačkoli výrok rozsudku lze 

považovat za správný, tedy že zjednodušeně řečeno v případě, kdy se smluvní pokuta 

týká primárního závazku spadajícího pod definici tzv. účastnických sporů, pak je dána 

pravomoc Českého telekomunikačního úřadu, a naopak, pokud by smluvní pokuta dle 

dnešní terminologie utvrzovala závazek, který není závazkem z tzv. účastnického sporu, 

pak je k rozhodnutí sporu příslušný soud, odůvodnění uvedeného rozsudku nelze dle 

mého názoru považovat za zcela správné ve všech částech. 
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 Zvláštní senát v naposledy citovaném rozsudku v rámci odůvodnění odkázal při 

argumentaci o pravomoci Českého telekomunikačního úřadu rozhodovat spory mezi 

poskytovateli služeb elektronických komunikací a zákazníky (spotřebitele) rovněž na 

výklad § 129 zákona o elektronických komunikacích, který je dle zvláštního senátu 

nutno vykládat v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze 

dne 7. 3. 2002, o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických 

komunikací. Zvláštní senát ve svém odůvodnění dovozuje, že "[č]lánek 8 odst. 4 písm. 

b) Směrnice ukládá vnitrostátním regulačním orgánům členských států působících v 

oblasti elektronických komunikací povinnost, aby zajistily dostupné a nenákladné 

postupy pro řešení sporů. Spory v oblasti elektronických komunikací by měl řešit 

subjekt nezávislý na zúčastněných stranách. Tím má být zajištěna ochrana spotřebitelů 

dle čl. 8 odst. 4 písm. c) Směrnice. Je zřejmé, že směrnice tu sleduje právě možnost 

dovolit rozhodování v takovýchto věcech regulátorům. Není zřejmě sporu o tom, že 

pokud by tvůrci směrnice trvali na tom, aby v takovýchto případech rozhodovaly soudy, 

bylo by ustanovení § 8 odst. 4 písm. b) zbytečné, neboť tu jde o zcela obvyklý závazek 

soukromého práva, o kterém (civilní) soudy pravidelně rozhodují. Ustanovení proto 

míří na to, aby pravomocí k rozhodování sporů mohl být nadán i správní orgán (ať již v 

pravomoci dělené, nebo pod kasační kontrolou správního soudu, nebo - jako v českém 

případě - s následným zvláštním civilním řízením podle části páté občanského soudního 

řádu). Původci směrnice oprávněně očekávali, že právě řízení u správního orgánu 

vyhovuje potřebám posuzování speciálních - mnohdy ryze technických - otázek, přičemž 

i otázky právní se obvykle týkají jen úzké speciální problematiky (zejména smluv 

uzavíraných s poskytovateli služeb)." Výše uvedenou směrnicí tedy zvláštní senát mimo 

jiné argumentuje pro založení pravomoci rozhodovat soukromoprávní spory mezi 

účastníky, tedy rovněž spotřebitelem na jedné straně a podnikatelem na straně druhé v 

oblasti telekomunikací typicky ze smlouvy o poskytování služeb, Českého 

telekomunikačního úřadu. Domnívám se však, že z uvedené směrnice nelze dovodit, že 

tato směrnice předpokládá rozhodování účastnických sporů nikoli soudy, ale 

regulačními orgány, nebo že k takovému univerzálnímu řešení jakkoli vybízí.  

Domnívám se, v citované směrnici, resp. předmětném čl. 8 odst. 4 písm. b)  lze 

vidět spíše prvotní náznaky zakotvení požadavku na postupu tzv. alternativního řešení 

sporů, kdy znění citované směrnice jednoznačně má na mysli pouze tzv. jednostranné 
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spory, tedy dostupnost spotřebitele domoci se nenákladně a rychle ochrany práv vůči 

poskytovateli služeb, navíc "při jednáních" s poskytovatelem služeb, nikoli nutně tedy i 

ex post jako potenciální spor ze smlouvy, to vše navíc před nezávislým orgánem, který 

uvedená směrnice nejčastěji ve svých ustanoveních spojuje právě se soudem. 

Domnívám se, že na základě uvedené směrnice nelze dovozovat záměr evropského 

zákonodárce, který by podporoval nebo akcentoval generální pravomoc regulačních 

úřadů pro rozhodování sporů mezi poskytovateli služeb a spotřebiteli, tím méně pokud 

by navrhovatelem sporu byl poskytovatel služby vůči spotřebiteli, jak tomu bylo v 

případě rozhodovaném zvláštním senátem v této věci. Lze však dodat, že na základě 

výše uvedeného je zřejmé, že se nejedná o problematiku snadno a jednoznačně 

uchopitelnou, a to i z důvodu vzájemně se překrývajících působností jednotlivých 

směrnic a jejich narůstajícím počtu. 

V souvislosti s argumentem, že výše citovaná směrnice by zřejmě neměla být 

vykládána tak, že by snad měla předurčovat nebo podporovat argumentaci pro svěření 

rozhodování sporů mezi poskytovateli služeb a účastníky regulačnímu úřadu, lze rovněž 

zmínit, že ve vztahu ke skutečnosti, že soukromoprávní spory vyplývající z povinností 

na základě zákona o elektronických komunikacích jsou rozhodovány správním orgánem 

a nikoli soudem, jsme jediným státem v rámci Evropské unie, který takovou pravomoc 

stále přiznává správnímu orgánu a nikoli soudu. Skutečnost, že bychom byli jediní v 

rámci Evropské unie, by nebyla nijak závadná, pokud by se však jednalo o řešení, které 

by zajišťovalo adekvátní přístup k nezávislému a nestrannému rozhodování již v první 

fázi řízení, případně doplněnou o skutečnou alternativní metodu řešení sporu, nikoli 

alternativní metodu řešení sporu, která jí materiálně není. Lze se domnívat, že uvedené 

je kombinací několika faktorů, které však mají stejný výsledek. Na jedné straně obava 

soudů ze zahlcení soudní soustavy a na druhé straně zřejmě určitý komfort pro 

podnikatele poskytující telekomunikační služby, pokud jejich spory rozhoduje jim 

blízký subjekt z každodenní činnosti a od kterého nelze snad očekávat překvapivá 

rozhodnutí58. Výsledkem uvedeného je pak současný stav, na kterém zřejmě není vůle v 

 
 
58 V této souvislosti lze odkázat na faktickou úlohu předchůdce dnešního Českého telekomunikačního zákona, který 
měl v podstatě až do roku 1992 postavení subjektu, který vystavil výkaz nedoplatků, který byl postaven na roveň 
vykonatelnému rozhodnutí, Blíže in UŘIČAŘ, M., Rozhodování sporů v sektoru elektronických komunikací, in prof. 
Dr. Alexander J. Bělohlávek, JUDr. Daniela Kovářová, JUDr. Karel Havlíček, Rozhodčí řízení v teorii a aplikační 
praxi, Praha, Havlíček Brain Team, 2015 
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současné době nic dalšího měnit. Uvedené pak do značné míry souvisí i s 

rozhodováním o nákladech řízení, kdy si lze představit, že poskytovatelé 

telekomunikačních služeb pro vyplnění formuláře, na kterém uplatňují "nedoplatky" 

využívají služeb advokátních kanceláří, přičemž účelnost vynaložení takovýchto 

nákladů může být minimálně sporná, přičemž z těchto se stávají často bez dalšího 

exekuční tituly, aniž by bylo reálné, že se např. některý z uvedených dostane před 

nezávislý soud, který jediný má předpoklady aplikovat právo ve sporu o soukromé 

právo s garancí profesionality a nezávislosti, včetně respektování základních principů 

civilního řízení, a to od samého počátku řízení, nikoli až na jeho závěru, např. cestou 

postupu podle části páté občanského soudního řádu. Domnívám se, že ačkoli má Český 

telekomunikační úřad profesionalitu a odbornost svého působení v oblasti správní 

činnosti a regulace, není to současně předpokladem pro to, aby rovněž odpovídajícím 

způsobem garantoval rozhodování o sporech o soukromé právo, tím spíše pokud jedním 

z účastníků řízení je subjekt, který je z povahy ostatní správní činnosti a regulatorní 

činnosti Českému telekomunikačnímu úřadu zjednodušeně řečeno v "pracovním 

kontaktu".   

 
 

4.2.3 Řízení před Českým energetickým úřadem  

 
 Právní zakotvení Energetického regulačního úřadu vyplývá obdobně jako u 

Českého telekomunikačního úřadu primárně z tzv. kompetenčního zákona. Na základě § 

20e písm. c) zákona o ochraně spotřebitele je pak Energetický regulační úřad subjektem 

mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a 

teplárenství. Konkrétní vymezení působnosti Energetického regulačního úřadu pak 

vyplývá ze zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).  

 

 Ve vztahu k oblasti řešení spotřebitelských sporů, ve kterých má pravomoc 

rozhodovat Energetický regulační úřad jsou významná ustanovení § 17 odst. 7 písm. e) 

bodu 1. a 2 energetického zákona. Podle citovaného bodu 1. rozhoduje Energetický 
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regulační úřad spory mezi zákazníkem a držitelem licence o splnění povinností ze smluv, 

jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, 

podle citovaného bodu 2. rozhoduje Energetický regulační úřad o určení, zda právní 

vztah mezi zákazníkem a držitelem licence, jehož předmětem je dodávka nebo distribuce 

elektřiny, plynu nebo tepelné energie, vznikl, trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo.  

 

 O tzv. mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se jedná pouze v případ, pokud 

tyto spory jsou zahájeny na návrh spotřebitele. Současně spotřebitel nemá podle 

energetického zákona možnost domáhat se rozhodnutí sporu přímo soudní cestou. 

Takovou možnost má až v případě postupu podle části páté občanského soudního řádu, v 

případě že by se takovou žalobou domáhal projednání věci před soudem poté, co bylo 

pravomocně ukončeno řízení před Energetickým regulačním úřadem. Naopak, držitel 

licence, resp. poskytovatel služby se může svých práv z uvedených sporů domáhat pouze 

přímo u soudu. Dále pak, pokud se jedná o "obdobné" spory mezi spotřebitelem a 

poskytovatelem služby podle § 17 odst. 7 písm. a) energetického zákona, tedy o "spory o 

uzavření smlouvy podle tohoto zákona mezi držiteli licencí nebo mezi držitelem licence a 

zákazníkem a spory o omezení, přerušení nebo obnovení dodávek nebo distribuce 

elektřiny, plynu nebo tepelné energie z důvodu neoprávněného odběru nebo neoprávněné 

distribuce", takové spory nejsou spory rozhodovanými mezi spotřebitelem a 

poskytovatelem služby stricto sensu jako tzv. alternativní řešení sporů, přesto je k jejich 

rozhodování příslušný Energetický regulační úřad. Tyto spory, ať už je navrhovatelem 

spotřebitel nebo poskytovatel služby, jsou však rovněž rozhodovány Energetickým 

regulačním úřadem a v těchto sporech se nemůže poskytovatel služby domáhat přímo 

svých práv žalobou u soudu. Pro úplnost pak na základě § 17 odst. 7 písm. b) 

energetického zákona jsou rozhodovány spory, které mohou být rovněž spory mezi 

spotřebitelem a poskytovatelem služby, které jsou však rozhodovány Energetickým 

regulačním úřadem pouze tehdy, pokud s tím souhlasí obě strany sporu, v opačném 

případě má pravomoc takový spor rozhodnout soud. 

 

 Je zjevné, že problematika vymezení pravomoci rozhodovat spory týkající se 

energetických odvětví, ve kterých je stranou sporu spotřebitel, je velice komplikovaná a 

nepřehledná a nepřispívá srozumitelnosti a efektivnímu přístupu spotřebitele k domáhání 

se svých práv.  
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 Řízení vedené před Energetickým regulačním úřadem se řídí ustanoveními 

správního řádu, zejména ustanoveními o sporném řízení správním, a pokud je ukončeno 

správním rozhodnutím, může být napadnuto rozkladem. Po pravomocném rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu pak může spotřebitel i poskytovatel služby, obdobně 

jako v případě pravomocného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, podat 

žalobu k soudu podle části páté občanského soudního řádu. 

 

 Průběh řízení má pak obdobnou povahu a postup a náležitosti jako řízení před 

Českým telekomunikačním úřadem, s výhradou toho, že řízení před Energetickým 

regulačním úřadem zahájené na návrh spotřebitele není zpoplatněno, na rozdíl od řízení 

zahájeného před Českým telekomunikačním úřadem. 
 
 

4.2.4 Řízení před Finančním arbitrem  

 
Zákonem č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi byla s účinností od 1.1.2003 

založena pravomoc finančního arbitra rozhodovat spory mezi spotřebitelem a 

vybranými subjekty v některých oblastech finančního trhu a zřízen úřad finančního 

arbitra jako speciálního orgánu veřejné moci rozhodovat takovéto spory. Novelou 

zákona o ochraně spotřebitele provedenou zákonem č. 378/20015 Sb. byl finanční arbitr 

zařazen mezi subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.   

Svou povahou lze řízení vedené před finančním arbitrem považovat za 

specifický druh rozhodčího řízení, který však probíhá s některými odchylkami oproti 

standardnímu rozhodčímu řízení. Předně, řízení může být zahájeno pouze na návrh 

spotřebitele, čímž dává zákonodárce zřejmě najevo, že řízení před finančním arbitrem 

má mít výrazné spotřebitelské aspekty a má sloužit zejména spotřebiteli k ochraně jeho 

ohrožených nebo porušených práv s vybranými subjekty na finančním trhu.  

Druhou výraznou odchylkou od standardního rozhodčího řízení je skutečnost, že 

pravomoc finančního arbitra rozhodovat příslušené spory není výlučnou pravomocí, 

nýbrž se jedná o fakultativní rozhodčí řízení. Spotřebitel tedy má možnost před 
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zahájením sporu na výběr, zda se obrátí se svým návrhem (resp. v případě občanského 

soudního řízení žalobou) právě na finančního arbitra nebo na obecný soud. Řízení před 

finančním arbitrem se pak liší od obecného občanskoprávního řízení i některých 

procesních institutech a zásadách. Např. neuplatní se dispoziční zásada v čisté podobě, 

naopak finanční arbitr má oprávnění vyžadovat součinnost po příslušné finanční 

instituci, čímž se do řízení dostávají prvky zásady vyšetřovací, což souvisí s vyšší 

procesní aktivitou rozhodce oproti standardnímu soudnímu řízení. Lze se domnívat, že 

jsou to prvky procesu výše popisované, tak jak by hypoteticky mohly být promítnuty i 

do soudního řízení, např. cestou dokazování, otázek důkazního břemene, příp. 

sekundárního břemene tvrzení ve standardním soudním řízení se spotřebitelem, za 

předpokladu, že by takový soudce v konkrétním sporu seznal, že ústavněprávní kautely 

takový postup odůvodňují. Nicméně, v řízení před finančním arbitrem jsou takové 

principy přímo promítnuty v zákonné úpravě. Byť by bylo velice odvážné tvrdit, že by 

překlenutí potenciálně "chybějící" právní úpravy v aktuálním nebo i budoucím obecném 

civilním procesním předpisu mohlo být zaplněno cestou analogie např. těchto dílčích 

procesních odchylek upravených v zákoně o finančním arbitrovi, přesto analogie ve 

veřejném právu výslovně zakázána není. Z hlediska právně teoretického nebo 

interpretačního by takové posouzení náleželo Ústavnímu soudu, pokud by k tomu 

vyvstaly okolnosti a byl s nimi konfrontován ve své rozhodovací praxi, k čemuž zatím 

nedošlo. V této souvislosti by bylo možné odkázat i na římské Digesty "5 Dig. 1, 3, 12; 

překlad dle WINTR, J.: Metody a zásady interpretace práva, s. 35. Srov. i pokračování 

v D 1, 3, 13: „Neboť jak říká Pedius, vždy, kdy se jedno anebo druhé zákonem zavede, 

je to dobrá příležitost, aby se doplnilo vše ostatní, co slouží témuž účelu, a to buď 

výkladem, nebo prostřednictvím soudní moci.“ Překlad dle MELZER, F.: Metodologie 

nalézání práva, s. 247."59      

Co se týká dalšího průběhu řízení, v řízení před finančním arbitrem je 

rozhodováno nálezem, který lze napadnout námitkami. Rozhodnutím o případných 

námitkách řízení před finančním arbitrem končí. Tím však není vyloučeno právo 

kterékoliv ze stran sporu obrátit se na soud, aby přezkoumal rozhodnutí finančního 

 
 
59 ZIMA MAREK, Možnosti použití analogie ve veřejném právu, Diplomová práce, 21.8.2015, str. 13 
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arbitra v řízení podle části páté občanského soudního řádu (případně výjimečně podle 

soudního řádu správního60).  

Důležitým a dle mého názoru zásadním procesním ustanovením je pak 

ustanovení týkající se placení a hrazení nákladů řízení. Dle § 18 odstavce 1 zákona o 

finančním arbitrovi nese každý účastník řízení své náklady sám, s výjimkou nákladů na 

tlumočení podle § 13 citovaného zákona, které nese instituce. V § 18 odstavce 2 je dále 

uvedeno, že řízení se nezpoplatňuje. Z § 17a pak vyplývá, že v nálezu, jímž arbitr 

vyhovuje, byť i jen zčásti, návrhu navrhovatele (spotřebitele), uloží současně instituci 

povinnost zaplatit sankci ve výši 10 % z částky, kterou je instituce podle nálezu 

povinna zaplatit navrhovateli (spotřebiteli), nejméně však 15 tis. Kč. Zaplacení 15 tis. 

Kč uloží i v případech, kdy předmětem sporu není peněžitá částka. Sankce je příjmem 

státního rozpočtu. 

Byť lze řízení vedené podle citovaného zákona považovat za určitý posun a jsou 

v něm deklarována ustanovení, která by měla poskytnout spotřebiteli ochranu jeho 

porušených nebo ohrožených práv, nelze se k tomuto řízení stavět z pohledu 

spotřebitele a dostupnosti uplatnění jeho práv nekriticky. Jako zásadní lze uvést právě 

problematiku hrazení nákladů řízení, která na první pohled staví oba subjekty do 

rovného postavení, resp. hrazením případné "sankce" ve výši 15 tisíc Kč institucí 

působí dojmem, že otázka nákladů řízení je na první pohled vychýlena směrem ke 

spotřebiteli. Uvedenou problematiku lze nahlížet právě prizmatem ekonomickým, a sice 

motivace a možnosti domáhat se u finančního arbitra svých práv. Z ustanovení zákona 

o finančním arbitrovi vyplývá, že finanční arbitr je nezávislým a nestranným a tedy 

nelze hovořit o tom, že by měl nebo mohl jakkoli zvýhodňovat spotřebitele snad ve 

smyslu poskytování právního poradenství spotřebiteli. Lze usuzovat, že v typickém 

případě sporu se může jednat pro zjednodušení např. o často řešenou problematiku 

platnosti ukončení smlouvy např. ze strany instituce. Je zjevné, že spotřebitel neznalý 

práva je v případě "laické" pochybnosti o oprávněnosti takové případné výpovědi 

postaven do situace, kdy bez jakékoli možnosti právního poradenství nebo konzultace, 

 
 
60 Jednalo by se o rozhodnutí, kterým nebylo v řízení meritorně rozhodnuto, např. rozhodnutí o zastavení řízení podle   
§ 14 zákona o finančním arbitrovi. Viz rozhodnutí zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu č.j. Konf 22/2006-8, 
ze kterého vyplývá, že pravomoc soudu v řízení podle části páté občanského soudního řádu je založena až tehdy, kdy 
správní orgán rozhodne věcně o sporu nebo o jiné právní věci vyplývající ze soukromoprávních vztahů. 
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aniž by to způsobilo pro něj finanční náklady nesené definitivně k jeho tíži za právní 

poradenství, které by mohl požadovat jako náhradu nákladů řízení (s výjimkou např. 

bezplatných poraden apod.) bude jako laik "nucen" stát v řízení před nezávislým a 

nestranným arbitrem bez jakékoli právní pomoci proti instituci zhusta disponující s 

určitou nadsázkou "armádou" vlastních interních právníků velice dobře znalých práva, 

zejména v dané problematice, kteří navíc "působí" svým vlivem na spotřebitele již před 

samotným potenciálním zahájením sporu sílou své argumentace (a to ať už je správná 

nebo nikoli). Neboť v případě, že by se spotřebitel nechal zastupovat v řízení nebo 

využil odborné právní pomoci, při vědomí, že takové náklady mu nebudou nahrazeny, 

automaticky se dostává do pozice ekonomické ztráty a to v řádu nikoli zanedbatelném 

např. ve vztahu k hodnotě předmětu sporu, byť pro spotřebitele tato hodnota sporu 

logicky má význam, tím spíše pokud je spotřebitelem. Uvedené ve vztahu k finanční 

instituci podtrhuje dále skutečnost, že finanční arbitr usiluje a má usilovat primárně o 

smír mezi stranami sporu. Z toho vyplývá, že v zásadě ani nemusí dojít k uložení 

sankce ve výši 15 tis. Kč finanční instituci, pokud dojde k uzavření "smíru" a finanční 

instituce např. ustoupí z předchozích postupů a např. vezme zpět podanou výpověď 

smlouvy apod. V takovém případě pak řízení před finančním arbitrem může sloužit s 

určitou nadsázkou jako test odvahy spotřebitele, lépe řečeno test ochoty a energie a 

času, který je eventuelně spotřebitel ochoten případnému řízení před finančním arbitrem 

věnovat. Ani skutečné finanční náklady na straně spotřebitele nemusí být zanedbatelné, 

např. poštovné, pořizování kopií, apod. Jako protiargument by mohlo zaznít, že řízení 

před finančním arbitrem je pouze fakultativní a spotřebitel má stále možnost domáhat 

se svých práv standardní cestou před soudem. Uvedený argument však ve vztahu k 

požadavku na skutečný přístup spotřebitele ke spravedlnosti limituje jednak relativní 

nezbytnost se v případném soudním řízení nechat zastupovat a rovněž riziko, že by 

spotřebitel dokonce mohl platit i náklady protistraně. Lze usuzovat, že taková varianta 

není u méně movitých a zřejmě nejčastějších spotřebitelů příliš reálná a "běžnému" 

spotřebiteli tak zůstává buď cesta postupu před finančním arbitrem (která se při bližším 

zkoumání jeví výhodná spíše pro instituci než pro spotřebitele) a nebo rezignovat na 

svoje práva a akceptovat "právní názor" finanční instituce. Je nepochybné, že varianta 

rezignace na svoje práva je pro řasu spotřebitelů jediným východiskem ve vztahu k 

řešení případných sporů s finanční institucí, a to z mimoprávních a zejména 

ekonomických důvodů, přičemž finanční instituce je často nadnárodní korporací typu 
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banky, jejíž reálná ekonomická, profesionální nebo právní síla se s pozicí spotřebitele, 

který by chtěl efektivně hájit svá práva, nedá příliš srovnávat. 

Lze tedy uzavřít, že zakotvení alternativního rozhodčího řízení ve formě 

finanční arbitráže sice může vykazovat pro řešení sporu vedeného a zahájeného 

spotřebitelem jisté výhody pro takového spotřebitele, nicméně jak plyne z výše 

uvedeného jedná se materiálně spíše o procesní postup, který v konečném důsledku 

přináší větší přínosy právě finanční instituci. Finanční instituci za potenciální 

porušování soukromého práva při akcentaci rozhodčího řízení vedeného před finančním 

arbitrem nehrozí za určitých okolností žádná újma, což může zcela zjevně vést ke 

zneužívání jejího postavení vůči spotřebiteli "vnucováním" svých právních názorů. 

Přestože právní úprava nekalé soutěže vypočítává demonstrativně skutkové podstaty, 

které naplňují nekalou soutěž podle občanského zákoníku, nelze vkládat příliš naděje 

ani do institutu nekalé soutěže jako možného reparačního nástroje proti potenciálním 

postupům finanční instituce. Česká národní banka vykonává dohled nad subjekty 

finančního trhu, ovšem její činnost je zaměřena spíše směrem na dohled nad dodržování 

tzv. vnitřního fungování finančních institucí v rámci finančního trhu. Ministerstvo 

financí se pak naopak zaměřuje na úseky finančního trhu ve vztahu ke spotřebiteli, které 

se týkají typově např. omezeně pouze poskytnutí státní podpory, nikoli už případné 

smlouvy jako celku. V takových případech se jimi odmítá zabývat a odkazuje na soud 

nebo finančního arbitra. Odhlédneme-li od potenciální skutkové podstaty poškozování 

spotřebitele zakotvené v trestním zákoníku, které by pro spotřebitele představovalo 

potenciální adhezní řízení jako rovněž jednu z forem řízení o jeho soukromém právu, 

nezbývá než možnosti spotřebitele domáhat se svých práv vůči finančním institucím 

cestou soudního řízení, případně cestou finanční arbitráže, jak výše popsáno. 

Domnívám se však, že při určitém extenzivnějším výkladu zákona o finančním 

arbitrovi by se dalo uvažovat o neústavnosti těch ustanovení zákona o finančním 

arbitrovi, která zapovídají spotřebiteli nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, 

přičemž by nemusela být z hlediska proporcionality vyloučena nějaká jejich maximálně 

možná výše. A to v tom případě, pokud by potenciálně Ústavní soud (nebo případně 

přímo zákonodárce) dospěli k závěru, že procesní možnost domáhat se svých práv 

vyplývající z nejnovějších tendencí Evropského práva, není podle současného právního 

stavu, tedy alternativy soudního řízení a řízení před finančním arbitrem dostačující. 
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Jako určité deficit lze rovněž považovat ztížení cesty k tvorbě práva 

prostřednictvím soudní judikatury v této oblasti. Lze očekávat, že mnoho kauz může 

reálně u finančního arbitra skončit a nebude tak reálně využívána možnost dotvářet a 

korigovat výklad příslušných právních norem a práva jako celku v této oblasti 

finančního trhu ze strany vrcholných soudních institucí. Nelze odhlédnout od toho, že 

finanční arbitr zveřejňuje na svých internetových stránkách určitý seznam rozhodnutí 

zřejmě s cílem představit veřejnosti rozhodnutí ve věcech, které by mohlo představovat 

legitimní očekávání rozhodování skutkově podobných případů obdobným způsobem, 

nicméně rozsah uvedené databáze čítající za více než 18 let působení cca 40 rozhodnutí 

celkem v jednotlivých oblastech např. žádné nesvědčí o tom, že by silou jakési 

judikatury mohla být tato oblast rozhodování sporů reálně ovlivňována a kultivována.   

V neposlední řadě stojí za zmínku rovněž otázka zajištění nezávislosti a 

nestrannosti finančního arbitra. Na základě § 4 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi 

jmenuje vláda na návrh ministra financí finančního arbitra na funkční období 5 let. 

Jednou z garancí soudcovské nezávislosti je dle odborné literatury61 zajištění 

neodvolatelnosti soudce s výjimkou přísných a předem známých důvodů. Ačkoli není 

na místě srovnávat pozici arbitra s pozicí soudce, neboť jde o jiné řízení, které z povahy 

musí rezignovat na některé předpoklady, které mají představovat záruky spravedlivého, 

nestranného a nezávislého výkonu rozhodcovské role v širokém smyslu (včetně tedy 

role soudce), s vědomím výše uvedeného lze spařovat v uvedeném deficitu jistá rizika 

skutečně nestranného a nezávislého výkonu funkce finančního arbitra.  

Přes snahu evropského a případně i českého normotvůrce různými řešením 

přispět k vyšší míře ochrany spotřebitele v poslední době rovněž především cestou 

vymahatelnosti práv spotřebitele cestou různých procesních řízení, tedy procesním 

právem soukromým, o kterém je tato práce, domnívám se, že řešením, které by mohlo 

znamenat nejvhodnější posun k zamýšlenému cíli by bylo skutečně efektivní, vnitřně 

strukturované a moderní soudnictví vykonávané na základě moderních civilních 

předpisů a jehož výsledky by byly pro veřejnost tou správnou zárukou ve skutečnou 

 
 
61 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Praha: Linde, 2018. 
str. 63 a násl. 
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důvěru v justici a v to, že spotřebitel se může domoci svých práv cestou relativně 

nenáročnou. 

 
 

4.2.5 Řízení před tzv. Pověřeným subjektem 

 
 Vedle výše uvedených subjektů alternativního řešení sporů předvídá zákon o 

ochraně spotřebitele i rozhodování sporů před tzv. pověřenými subjekty. Pověřeným 

subjektem podle zákona o ochraně spotřebitele je subjekt pověřený ministerstvem 

průmyslu a obchodu k řešení sporů. Pověřeným subjektem pro řešení sporů může být 

pouze právnická osoba, která o to písemně požádá a splňuje všechny zákonné 

předpoklady ( právnickou osobou založenou nebo zřízenou na ochranu spotřebitele anebo 

profesní komorou s povinným členstvím, má účelově vyhrazený rozpočet pro 

mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, který je oddělený od rozpočtu této osoby, 

prokáže, že fyzická osoba určená k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je plně 

svéprávná, má odborné znalosti, je nezávislá a nestranná; fyzická osoba se považuje za 

odborně kvalifikovanou, nezávislou a nestrannou, pokud splňuje alespoň požadavky 

uvedené v § 20g a 20h zákona o ochraně spotřebitele, zajistí, že mimosoudní řešení sporu 

je pro spotřebitele bezplatné, splňuje podmínky stanovené právními předpisy na ochranu 

osobních údajů). 

 

 Společným znakem průběhu řízení tzv. pověřeným subjektem je bezplatnost 

takového řízení, tedy samotný návrh není zpoplatněn a rovněž každá ze stran si nese své 

náklady, dále že se jedná o formu řízení, ve které není vydáváno závazné rozhodnutí, jeho 

účelem je tedy dosažení smíru, resp. uzavření dohody, navrhovatel může podat návrh u 

pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je 

předmětem sporu, u prodávajícího poprvé, spotřebitel může kdykoli rozhodování sporu u 

pověřeného subjektu ukončit. Z hlediska běhu lhůt je významné, že od okamžiku podání 

návrhu spotřebitele na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů neběží 

promlčecí lhůta, a to na základě § 20o zákona o ochraně spotřebitele ve spojení s § 647 

občanského zákoníku.  
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 V současné době je tzv. pověřeným subjektem ve smyslu zákona o ochraně 

spotřebitele příslušným k alternativnímu rozhodování sporů Česká advokátní komora, 

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven a Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. 

Tyto údaje vycházejí z informace dostupné na webu Ministerstva průmyslu a obchodu 

zveřejněné naposledy k 16.4.2019. Ačkoli je Česká obchodní inspekce jakýmsi 

zastřešujícím subjektem alternativního řešení sporů v České republice, na jejích 

webových stránkách souhrnná informace o tzv. pověřených subjektech, resp. všech 

subjektech mimosoudního řešení sporů, tak jak jsou zakotveny v zákoně o ochraně 

spotřebitele,  bohužel chybí, což rozhodně nelze považovat za klad a ulehčení přístupu 

spotřebitele k relevantním informacím o tom kterém subjektu, který má pravomoc v tzv. 

alternativním řešení spotřebitelských sporů v té které oblasti.  

 

4.3 Mediace  
 
 Mezi tzv. alternativní metody řešení sporů lze v českém právním řádu zařadit i 

mediaci. Mediace v institucionalizovaném smyslu byla v českém právním řádu zakotvena 

zákonem č. 202/2012 Sb. o mediaci. Mediací se podle tohoto zákona rozumí řešení 

konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi 

osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení 

jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.62 Přes nesporné výhody a opodstatnění 

mediace jako institutu, který patří ve vyspělých demokraciích jednomu z etablovaných 

prostředků, jak řešit případný spor nebo konflikt mezi dvěma nebo více subjekty, se 

domnívám, že využitelnost pro oblast spotřebitelských sporů bude v současné době spíše 

nižší.  

 

 Přestože může být mediace účinným prostředkem k nalezení řešení konfliktní 

situace nebo sporu, typově se nabízí spíše v komplikovaných, mezilidsky složitých 

sporech, ve kterých převažují zájmy typicky na smírném vyřešení, na neveřejnosti a 

neformálnosti postupu. Lze se domnívat, že se zavedením tzv. nových alternativních 

 
 
62 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Praha: Linde, 2018. 
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metod řešení sporů bude spíše docházet k nižšímu využití mediátorů ve sporech mezi 

podnikatelem a spotřebitelem, neboť úlohu mediace v sobě v zásadě implicitně obsahují i 

tzv. metody alternativního řešení sporů na základě zákona o ochraně spotřebitele. V 

současné době je tzv. pověřeným subjektem ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele 

příslušným k alternativnímu rozhodování sporů Česká advokátní komora, Kancelář 

ombudsmana České asociace pojišťoven a Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. Tyto údaje 

vycházejí z informace dostupné na webu Ministerstva průmyslu a obchodu zveřejněné 

naposledy k 16.4.2019. Ačkoli je Česká obchodní inspekce jakýmsi zastřešujícím 

subjektem alternativního řešení sporů v České republice, na jejích webových stránkách 

souhrnná informace o tzv. pověřených subjektech, resp. všech subjektech mimosoudního 

řešení sporů, tak jak jsou zakotveny v zákoně o ochraně spotřebitele,  bohužel chybí, což 

rozhodně nelze považovat za klad a ulehčení přístupu spotřebitele k relevantním 

informacím o tom kterém subjektu, který má pravomoc v tzv. alternativním řešení 

spotřebitelských sporů. 

 

4.4 Rozhodčí řízení a spotřebitel 
 

Rozhodčí řízení jako alternativní metoda řešení sporů, v němž má být 

rozhodováno o sporech vyplývajících ze spotřebitelských smluv, doznalo zejména v 

poslední dekádě podstatných změn. Podle aktuální platné úpravy tak nelze platně 

sjednat rozhodčí smlouvu pro řešení sporů ze smluv uzavřených mezi spotřebitelem na 

straně jedné a podnikatelem na straně druhé.  

Uvedenému zákazu však předcházel vývoj, který lze ve stručnosti shrnout tak, 

že rozhodování sporů v rozhodčím řízení ze smluv mezi spotřebitelem a podnikatelem 

nebylo výslovně speciálně regulováno, a tedy v zásadě ani jakkoli omezováno, a to až 

do 1.4.2012. Přijetím novely zákona o rozhodčím řízení zákonem č. 19/2012 Sb. s 

účinností od 1.4.2012 byla v zákoně o rozhodčím řízení zakotvena zvláštní právní 

úprava týkající se rozhodčího řízení ve spotřebitelských věcech s cílem zakotvit 

mechanismy, které měly zabránit namítaným slabým místům tohoto způsobu řešení 

sporů, které byly argumentovány např. tím, že spotřebitel uzavíral takovou rozhodčí 

smlouvu nikoli s vědomím důsledků z toho plynoucích, resp. že do uzavření rozhodčí 
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smlouvy mohl být "nucen", dále např. že mohly existovat obavy o nezávislosti subjektů 

rozhodujících v daném konkrétním sporu jako osob rozhodce nebo např. nemožnost se 

bránit u soudu případným namítáním nezákonně uzavřené rozhodčí smlouvy v 

dostatečně širokém rozsahu. Přes výše uvedenou novelu však následně došlo s účinností 

od 1.12.2016 k další úpravě rozhodčího řízení ve spotřebitelských sporech a to tak, že 

na základě novely zákona o ochraně spotřebitele zákonem č. 258/2016 Sb. došlo k 

úplnému zákazu možnosti uzavřít rozhodčí smlouvu pro rozhodování sporů ze smluv 

uzavřených mezi podnikatelem a spotřebitelem. Podle přechodných ustanovení by však 

rozhodčí smlouvy uzavřené ještě před nabytím účinnosti novely zákona č. 258/2016 Sb. 

tedy před 1.12.2016 měly být rozhodovány podle dosavadních předpisů, a to byť 

zákonodárce zrušil i speciální úpravu rozhodčího řízení týkající se přezkumu 

rozhodčích smluv, resp. možnosti spotřebitele obrátit se na soud. 

V této souvislosti lze pak zmínit, že ve vztahu k řízením vedeným v rozhodčím 

řízení o řešení sporů mezi podnikatelem a spotřebitelem došlo k výraznému zásahu do 

vnímání možných důsledků těchto řízení již v roce 2009, a to na základě rozsudku 

Soudního dvora Evropské unie ze dne 6.10.2009 C-40/80 ve věci španělské 

telekomunikační společnosti Asturcom Telecommunicaciones SL proti Cristině 

Rodríguez Nogueira, ve kterém se Soudní dvůr Evropské unie zabýval výkladem 

směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách a ve 

kterém svém výroku uvedl, že "[s]měrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o 

nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách musí být vykládána v tom 

smyslu, že vnitrostátní soud, který rozhoduje o návrhu na nucený výkon pravomocného 

rozhodčího nálezu, vydaného bez účasti spotřebitele, musí, pokud má za tímto účelem k 

dispozici nezbytné informace o právním a skutkovém stavu, i bez návrhu posoudit 

nepřiměřenost rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě uzavřené prodávajícím nebo 

poskytovatelem se spotřebitelem, je-li podle vnitrostátních procesních pravidel možné 

provést takové posouzení v rámci obdobných řízení na základě vnitrostátního práva. 

Jde-li o nepřiměřenou doložku, přísluší tomuto soudu vyvodit veškeré důsledky, které z 

toho vyplývají podle vnitrostátního práva, aby se ujistil, že tento spotřebitel nebude 

uvedenou doložkou vázán."63 V uvedené souvislosti je pak možné rovněž odkázat na 

 
 
63 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-40/08 ze dne 6.10.2009 
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bod 69 stanoviska Generální advokátky předkládající stanovisko v dané věci Soudnímu 

dvoru64, ve které jsou uvedeny souvislosti španělského exekučního řízení ve vztahu k 

rozhodčím doložkám a již existující tendence v rozhodování místních soudů v této 

oblasti a rovněž s ohledem na praxi v exekučních řízeních většiny členských států 

Evropské unie, ostatně takové tendence a související výkladové nejasnosti byly zřejmě 

důvodem pro předložení předběžné otázky ze strany španělského civilního soudu 

Soudnímu dvoru Evropské unie. V této souvislosti je pak ohledně předběžné otázky a 

praxe soudů členských států, a to nejen v civilních věcech, rovněž důležité zmínit, že 

potenciální nepředložení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie soudem, 

proti jehož rozhodnutí není možné podat vnitrostátní opravný prostředek, je též možné 

posoudit jako porušení práva na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních 

práv a svobod. Dle relativně nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu je pak v českém 

právním řádu takovým soudem Nejvyšší soud, příp. Nejvyšší správní soud, nikoli však 

Ústavní soud.65 

Uvedený rozsudek Soudního dvora Evropské unie pak ve své rozhodovací 

činnosti reflektoval  ve vztahu k určování osoby rozhodce velký senát Nejvyššího 

soudu v usnesení sp. zn. 31 Cdo 958/2012 ze dne 10.7.2013, ve kterém se zabýval 

platností rozhodčí doložky v případě, pokud je rozhodce určen odkazem na rozhodčí 

řád vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na 

základě zákona.66 

 
 
64 Stanovisko generální advokátky Verici Trstenjak ze dne 14.5.2009 bod 69: "Španělské pozitivní právo soudu 
příslušnému pro vykonávací řízení výslovně nepřiznává pravomoc přezkoumávat bez návrhu účinnost rozhodčí doložky. 
Na to upozorňuje i předkládající soud ve svém předkládacím usnesení. V tomto ohledu jsou kontrolní pravomoci 
španělského soudu příslušného pro vykonávací řízení stejně jako ve většině členských států Společenství také omezeny 
a zaměřují se spíše na respektování formalit doprovázejících vykonávací řízení. Nicméně je třeba konstatovat, že 

v uplynulých letech různé španělské soudy pověřené výkonem rozhodčích nálezů zamítly návrhy na nařízení exekuce 
s odůvodněním, že předmětné rozhodčí nálezy nejsou slučitelné s veřejným pořádkem(37). Zdá se, že nezanedbatelná 
část judikatury(38) a literatury(39) ve Španělsku se k tomuto pojetí přiklání. Novější judikatura dospívá v podstatě ke 
stejnému závěru, přičemž uvádí požadavek ochrany spotřebitele jako důvod pro přiznání odpovídající přezkumné 
pravomoci soudu příslušnému pro vykonávací řízení(40). Bez ohledu na to se zdá, že z důvodu chybějící jednoznačné 
judikatury nejvyššího soudu není právní stav ve Španělsku dodnes zcela vyjasněn." 
65 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky č.j. 30 Cdo 3378/2018-123, ze dne 26.6.2019: "Není-li v odborné 
literatuře ani judikatuře pochybností o tom, že ve vztahu k rozhodnutím soudů České republiky, proti nimž je přípustné 

dovolání (kasační stížnost) je soudem, „jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky“ buď Nejvyšší soud 
nebo, v případě správního soudnictví, Nejvyšší správní soud, pak i s ohledem na jednoznačné znění čl. 267 alinea 3 
SFEU je vyloučeno, aby tímto soudem byl současně i Ústavní soud. Právo Společenství zřetelně vychází z předpokladu, 
že v tom kterém konkrétním řízení bude povinnost k předložení předběžné otázky zatěžovat způsobem vymezeným 
vnitrostátní právní úpravou vždy jen jediný soudní orgán ." 
66 V uvedeném usnesení velkého senátu Nevyšší soud vyslovil závěr, že "[n]evydal-li rozhodčí nález rozhodce, jehož 
výběr se uskutečnil podle transparentních pravidel, resp. byl-li rozhodce určen právnickou osobou, která není stálým 
rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, a nemůže-li být akceptovatelný ani výsledek tohoto rozhodování, pak 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73920&pageIndex=0&doclang=cs&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=535967#Footnote37
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73920&pageIndex=0&doclang=cs&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=535967#Footnote38
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73920&pageIndex=0&doclang=cs&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=535967#Footnote39
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73920&pageIndex=0&doclang=cs&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=535967#Footnote40
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Lze se domnívat, že příčiny uvedeného legislativního vývoje lze vystopovat 

jednak reflexí výše uvedených rozhodnutí vrcholných soudních instancí, ať už na 

úrovni Evropské unie nebo v rámci České republiky, avšak zejména pak zřejmě i z 

důvodu relativně turbulentního a ne příliš stabilizovaném prostředí poskytování 

zejména tzv. spotřebitelských úvěrů, resp. jeho velkému rozmachu, ve stále ještě v této 

oblasti neustálené kultuře odpovídající moderní a vyspělé tržní ekonomice, přičemž 

řešení spotřebitelských sporů v rámci rozhodčího řízení a jeho případné slabiny nelze 

zřejmě považovat za primární příčinu těchto problémů (které lze spatřovat spíše v 

jiných právních odvětvích, zejména pak veřejnoprávních, příp. v absenci větší osvěty v 

této oblasti poskytování finančních služeb) a dle mého názoru rovněž i jako určitý 

důsledek spojení s kritizovanou právní úpravou exekučního řízení, která je již od svého 

vzniku podrobena kritice z různých úhlů pohledu a v současné době se stále diskutuje o 

výrazných změnách v exekučním řízení, které by měly být v brzké době předmětem 

legislativních změn.67   

Přesto lze rozhodčí řízení primárně považovat, a takový byl i historický účel 

jeho vzniku, za prostředek řešení sporů v obchodních věcech, kde se nejčastěji uplatňují 

výhody rozhodčího řízení, mezi něž lze zařadit např. rychlost řízení, specifickou 

odbornost osoby rozhodce, neveřejnost řízení a s tím související ochranu obchodních 

zájmů stran sporu týkajících se např. otázek obchodního tajemství, absence publicity 

vedení sporu, apod. 

Pro kvalifikovanější úvahu o opodstatněnosti nebo naopak neopodstatněnosti 

výše popsaného zákazu sjednat platnou rozhodčí smlouvu ve sporech ze smluv mezi 

spotřebitelem a podnikatelem v českém právním řádu, je možné posoudit uvedené též 

např. optikou některých zahraničních úprav a zakotvení postupů pro řešení 

 
 
tento rozhodčí nález není způsobilým exekučním titulem ve smyslu § 40 odst. 1 písm. c) exekučního řádu, podle něhož 
by mohla být nařízena exekuce, jelikož rozhodce určený na základě absolutně neplatné rozhodčí doložky (§ 39 obč. 

zák.) neměl k vydání rozhodčího nálezu podle zákona o rozhodčím řízení pravomoc. Byla-li již exekuce v takovém 
případě přesto nařízena, resp. zjistí-li soud (dodatečně) nedostatek pravomoci orgánu, který exekuční titul vydal, je 
třeba exekuci v každém jejím stádiu pro nepřípustnost podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. zastavit, když zákon o 
rozhodčím řízení nevylučuje, aby otázka (nedostatku) pravomoci rozhodce byla zkoumána i v exekučním řízení 
[přičemž podle judikatury Nejvyššího soudu - srov. usnesení tohoto soudu ze dne 28. 7. 2011, sp. zn. 20 Cdo 2227/2011 
- takový závěr platí i bez zřetele k tomu, že povinný v rozhodčím řízení neexistenci rozhodčí smlouvy nenamítal]." 
67 Za nejvýraznější uvažované změny lze považovat např. pravidlo jeden dlužník - jeden věřitel, povinné zálohy na 
náklady exekuce, teritorialita exekutorů a další.  
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spotřebitelských sporů formou rozhodčího řízení v těchto zahraničních právních 

úpravách.  

V této souvislosti lze považovat zejména Spojené státy americké (USA) a jejich 

právní úpravu rozhodčího řízení pro spory ze spotřebitelských smluv za případ hojného 

využívání tohoto institutu i ve spotřebitelských věcech. Právní úprava rozhodčího řešení 

sporů mezi spotřebitelem a podnikatelem je v USA tradičně využívanou variantou, byť 

lze i v USA v poslední době zaznamenávat určité ochladnutí příliš velkorysého a dalo 

by se říci benevolentního přístupu k uvedenému způsobu řešení sporů ze smluv 

uzavřených mezi podnikatelem a spotřebitelem.68  Právní úprava rozhodčího řízení je v 

USA primárně zakotvena v tzv. Federal Arbitration Act z roku 1925 a prostupuje jím v 

USA všeobecně podporovaná "federální politika podporující rozhodčí řízení" jako 

formu řešení sporů obecně.69 Lze říci, že v USA je obecně velice jednoduché uzavřít 

rozhodčí smlouvu, která může být uzavřena i velice neformálně, např. pouhým 

emailem, přičemž se uvedené týká případně i spotřebitele. Nicméně i americké soudy se 

staví odmítavě k efektu povolávání stejných rozhodců pro rozhodování sporů v 

rozhodčím řízení. V odborné literatuře se nazývá tento jev jako "repeat player effect", 

který se přirozeně může vyskytovat na straně podnikatele, který může mít zájem na 

tom, aby jeho spory rozhodoval opakovaně tentýž rozhodce, což by mohlo vytvářet 

rizika vazeb a ohrožení nestrannosti nebo nezávislosti rozhodce, oproti postavení 

spotřebitele, u kterého se naopak často uplatní tzv. "one player effect". V souvislosti s 

tím, že v USA jsou velmi etablovaným prostředkem uplatňování práv rovněž tzv. 

hromadné žaloby, jsou to právě klauzule typu "class action waiver", jejichž zakotvení 

do spotřebitelské rozhodčí smlouvy by představovalo výrazný efekt v tom, že by se 

spotřebitel v podstatě zavázal, že vůči konkrétnímu podnikateli nepodá tzv. hromadnou 

žalobu. I přes výše uvedený relativně liberální přístup k rozhodčím smlouvám ve vztahu 

ke spotřebiteli však v posledních letech i v USA dochází ke snahám o určitou vyšší 

míru regulace a opuštění excesivního přístupu k "federal policy favoring arbitration", 
 

 
68 Dle odborných zahraničních studií jsou rozhodčí smlouvy předkládány milionům spotřebitelů v USA a to zejména v 
oblastech finančních služeb. Největší podíl představují spory vyplývající z oblasti drobných úvěrů, platebních karet, 
bankovních kont nebo věcí spadajících do oblasti poskytovatelů telekomunikačních služeb. Blíže v Oleg Goldschmidt, 
LL.B., Verbraucherschiedsgerichtsbarkeit in Deutschland und den USA, dostupné na https://law-
journal.de/archiv/jahrgang-2017/heft-1/con-arbitration/. Blíže pak rovněž v § 1.4.1 Arbitration study: Report to 
congress, pursuant to Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act § 1028(a), 2015. 
69 Obecným limitem pak v každém případě však bude tzv. Doctrine of unconscionability. Uvedené lze zjednodušeně 
řečeno přirovnat k požadavku dobrých mravů nebo souladu s veřejným pořádkem v českém právním prostředí.  
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které se promítlo zejména přijetím Arbitration Fairness Act z roku 2015, ve kterém 

dochází i k definici spotřebitele pro účely rozhodčího řízení, a uvedené tendence lze 

rovněž sledovat v souvislosti s novými alternativními způsoby řešení sporů, která mají 

být dle aktuálních návrhů více akcentovány rovněž v USA, oproti např. tradičnímu 

institutu rozhodčího řízení, pro které v USA v zásadě neexistovaly větší omezení ve 

vztahu k rizikům pro spotřebitele, s výjimkou uvedených zákazů tzv. "repeat player 

effect", k jejímuž vynucování se začaly americké soudy přiklánět.70  

Ve vztahu k úpravě rozhodčího řízení ze smluv uzavřených mezi podnikatelem a 

spotřebitelem, lze v německé právní úpravě uvést, že v německém civilním procesním 

řádu není obsažen generální zákaz uzavřít platnou rozhodčí doložku pro řešení sporu 

mezi podnikatelem a spotřebitelem. Rozhodčí řízení je v německé právní úpravě 

obsahem civilního řádu soudního, nikoli obsahem samostatného zvláštního zákona jako 

v případě České republiky. Úprava je obsahem knihy 10 německého civilního řádu 

procesního a otázky sjednání rozhodčí smlouvy se spotřebitelem jsou upraveny v § 

1031 německého civilního řádu soudního, ze kterého vyplývá povinnost, že rozhodčí 

doložka musí být výslovně vlastnoručně podepsána oběma smluvními stranami.71 

Nemusí se však jednat o samostatnou listinu, nýbrž však v textu musí být takováto 

doložka důsledně oddělena a zvýrazněna od ostatního textu a zvlášť oběma smluvními 

stranami podepsána. Vzhledem ke statistickým údajům studií zabývajících se četností 

využití rozhodčích řízení ve sporu se spotřebitelem lze však uvést, že v případě 

Německa se jedná o velice malá čísla, kdy dochází k řešení sporu se spotřebitelem 

prostřednictvím rozhodčího řízení. Uvedený trend odklonu od řešení sporů mezi 

spotřebitelem a podnikatelem prostřednictvím rozhodčího řízení lze očekávat i současné 

době a brzké budoucnosti, a to rovněž z důvodu implementace "evropských" metod 

alternativních způsobů řešení sporů.     

 
 
70 Blíže v Goldschmidt, O., Verbraucherschiedsgerichtsbarkeit in Deutschland und den USA, dostupné na https://law-
journal.de/archiv/jahrgang-2017/heft-1/con-arbitration/. Lze dále uvést, že přes očividné liberální tendence americké 
právní úpravy rozhodčího řízení, jsou zde na druhé straně rovněž viditelné tendence a mantinely, ať už v podobě zákazu 
class action waiver, nebo Doctrine of unconscionability, příp. nového zákona z r. 2015, které nastavují mantinely 
rovněž pro rozhodovací praxi amerických soudů, kterou lze považovat za tvůrce práva v tamější právní kultuře a stejně 
jako jiné soudy v jiných zemích budou muset čelit novým výzvám souvisejícím s digitalizací společnosti a s tím 
spojenými výzvami jako např. prohlubující se deficity např. v oblasti hospodářské soutěže, která je dle mého názoru 
nedílně spjata se spotřebitelským právem. 
71 § 1031 odst. 5 německého Zivilprozessordnung 



 

69 
 

Obdobně v rakouském právu není zakotven obecný zákaz uzavřít rozhodčí 

smlouvu ohledně sporů vzniklých mezi podnikatelem a spotřebitelem. Obecná úprava 

rozhodčího řízení je v rakouském právu obsažena přímo v Zivilprozessordnung72  s tím, 

že odchylky a zakázaná ujednání pro rozhodčí řízení ve sporu mezi podnikatelem a 

spotřebitelem je obsahem § 617 Zivilprozessordnung. Mezi významné odchylky 

směřující k ochraně spotřebitele pro případ takového rozhodčího řízení patří zejména to, 

že dle ustanovení § 617 odst. 1 Zivilprozessordnung může být rozhodčí smlouva platně 

uzavřena pouze pro již vzniklé spory mezi podnikatelem a spotřebitelem. Dále, taková 

dohoda musí být zvlášť podepsána (nepostačí tedy odkaz na obchodní podmínky nebo 

její uzavření v rámci jiné dohody jako její součásti). Dle § 617 odst. 3 

Zivilprozessordnung musí být dále před uzavřením takové rozhodčí smlouvy 

poskytnuto spotřebiteli v písemné podobě právní "poučení" o podstatných rozdílech 

rozhodčího řízení a obecného soudního řízení. Citované ustanovení § 617 

Zivilprozessordnung pak obsahuje rovněž důvody, pro které je možné napadnout 

rozhodčí nález u obecného civilního soudu.73 Rakouská úprava tedy zakotvuje obecnou 

úpravu rozhodčího řízení přímo v obecném civilním předpise, nezakazuje uzavření 

rozhodčí smlouvy paušálně a pro jednotlivé odchylky pro účely ochrany tzv. slabší 

strany stanoví odchylná pravidla. Obdobně jako pro případ spotřebitele tak například 

činí i ve vztahu k rozhodčímu řízení v pracovněprávních věcech, které je upraveno hned 

v následujícím § 618 Zivilprozessordnung.74 Domnívám se, že ačkoli je rakouský 

civilní řád soudní předpisem starým již více než 100 let, přes četné novelizace by mohl 

být inspirativním zdrojem i z hlediska systematiky zařazení právní úpravy rozhodčího 

řízení přímo v obecném civilním procesním předpise, podobně jako je tomu např. v 

Německu. Při analýze a rozboru uvedených právních úprav rozhodčího řízení zejména v 

Německu a Rakousku lze nabýt dojmu, že tato úprava je integrální součástí civilní 

ochrany práv, především tím, že je integrální součástí této úpravy v jednom civilním 

procesním kodexu. Vše se zdá být pro konkrétního jednotlivce, zejména spotřebitele 

(nebo i např. jiné tzv. slabší smluvní strany) "na jednom místě" a působí dle mého 

názoru skutečně více integrálně. Naopak, české řešení, dnes již zrušené právní úpravy 

 
 
72 Rakouský Zivilprozessordnung (Gesetz vom 1. August 1895, über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten, in der geltenden Fassung) 
73 Srov. § 617 rakouského Zivilprozessordnung 
74 Srov. § 618 rakouského Zivilprozessordnung 
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rozhodčího řízení v samostatném zákoně působí dle mého názoru jako něco cizorodého, 

schovaného. Myslím si, že případnému všeobecnému přijetí tohoto institutu, který je 

integrální součástí okolních západních zemí, by mohlo pomoci právě jeho výslovné 

zakotvení v obecném civilním procesním předpisu, kde by dle mého názoru institut 

rozhodčího řízení, zejména z pohledu jednotlivce jako např. spotřebitele nebo jiné 

slabší smluvní strany působil věrohodně a tím by věrohodněji působilo i celé rozhodčí 

řízení, které by se tak mohlo stát integrální a samozřejmou alternativou řešení sporů, a 

nemuselo by být "schováno" v rámci jiného zákona, kde se může jevit jako řízení zcela 

mimo kontrolu soudní pravomoci. Česká právní úprava směřující k ochraně spotřebitele 

v rozhodčích smlouvách a celkový stav společnosti v návaznosti ne ještě tolik 

etablovaný trh např. s finančními produkty však dle mého názoru ještě nedospěly do 

stavu, který se po desetiletí promítl v okolních západních zemích. Rozhodčí řízení jako 

institut však dle mého názoru nelze do budoucna zatracovat ani ve sporech s tzv. slabší 

smluvní stranou, a to jako integrální doplněk, implicitně vedoucí k vývoji společnosti a 

jednotlivce ke svobodě a odpovědnosti v možnostech volby.  

 

Na základě výše uvedeného exkurzu se lze domnívat, že uvedená česká cesta 

představuje určitý regulatorní "zásah zvenčí" formou, ve které lze vidět tu výhodu, že 

by mohla na straně jedné eliminovat případná rizika, ke kterým mohlo docházet, na 

druhou stranu zvolila řešení tzv. kolektivní viny celé oblasti rozhodování sporů ve 

spotřebitelské oblasti cestou rozhodčího řízení. Přesto se domnívám, že česká 

společnost ještě nebyla připravena na etablované zakotvení uvedené metody v právním 

řádu ve vztahu ke spotřebitelským sporům bez potenciálních rizikových excesů, a to do 

značné míry z důvodů deficitů např. zejména v oblasti veřejnoprávní, resp. regulatorní, 

příp. v oblasti deficitů tzv. finanční gramotnosti a nedostatečné schopnosti spotřebitelů 

se ve stále relativně krátké době po roce 1989 dostatečně orientovat v úskalích tržní 

ekonomiky v širokém smyslu, a proto se domnívám, že zákonodárce rozhodl v tuto 

chvíli, možná dočasně, zvolit cestu paušálního zákazu.  Lze se domnívat, že uvedený 

paušální zákaz nemusí být trvalým stavem, nicméně vzhledem ke zkušenostem z 

německé úpravy, kde tato možnost řešení spotřebitelských sporů není zakázána, 

nedochází k jejímu četnému využívání, přesto může vypovídat o stavu právní kultury 
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to, že společnost jako celek nemá přehnané obavy o tom, že by docházelo nebo mohlo 

docházet k jejímu zneužívání a k potenciálním excesům. 

Závěrem lze uvést, že spotřebiteli není zapovězeno uzavřít případně rozhodčí 

smlouvu podle zahraničního práva s případných rozhodčím řízení vedeným podle 

zahraniční právní úpravy. V souvislosti s rozhodčími nálezy s přeshraničním prvkem, 

kde bylo sjednáno, že rozhodčí řízení bude vedeno před rozhodčím orgánem jiného 

státu lze odkázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 1034/2012 ze dne 

30.9.2013, který se zabýval otázkou rozhodčího řízení vedeného před zahraničním 

rozhodcem a přezkoumatelností rozhodčího nálezu vydaného zahraničním rozhodcem a 

ve kterém Nejvyšší soud dopěl k závěru, "že se v tomto konkrétním případě nejedná 

o tuzemský rozhodčí nález, čímž se na něj nevztahuje pravomoc českých soudů, nelze jej 

tudíž zrušit podle českého práva (bylo by však možné neplatnost rozhodčího nálezu 

namítat v Rakousku)".  Uvedený případ se však netýkal sporu, ve kterém by se řešil 

spor mezi podnikatelem a spotřebitele. Inspiraci judikaturou ke sporu vedenému mezi 

podnikatelem a spotřebitelem v rozhodčím řízení s přeshraničním prvkem v rámci 

Evropské unie však lze najít v nedávném rozhodnutí Nejvyššího soudu Francie (Cour 

de cassation) z 30.9.2020 (Nr.18-19.241), který se ve svém rozhodnutí zabýval 

ochranou spotřebitele ve sporu s evropským prvkem, který měl být rozhodován na 

základě rozhodčí doložky, a to ve sporu mezi spotřebitelem z Francie a advokátní 

společností usazené ve Španělsku, jejichž spor o náhradu škody měl být dle rozhodčí 

doložky obsažené ve všeobecných podmínkách řešen u rozhodčího orgánu ve 

Španělsku. Francouzský Cour de cassation rozhodl, že přestože mají členské státy 

z důvodu nedostatku jednotného evropského civilního řádu  autonomii v úpravě 

svého civilního řízení, nicméně jsou v této autonomii do té míry omezeny, že příslušná 

řízení nemohou garantovat jinou míru možnosti domoci se svých práv v "evropském" 

řízení ve srovnání s "vnitrostátním" řízením. Cour de cassation prohlásil příslušnou 

rozhodčí doložku za neplatnou, přiznal právo francouzského dovolatele podat žalobu na 

neplatnost uvedené rozhodčí doložky k soudu v zemi bydliště spotřebitele dle nařízení 

Brusel I bis75 a námitku existence rozhodčí doložky tak zamítl.76     

 
 
75 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a  výkonu soudních rozhodnutí 
v občanských a obchodních věcech 
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5 Kolektivní uplatňování práv (Hromadné žaloby) 
 
 Kolektivní uplatňování práv jako nástroj procesního postupu více subjektů řízení 

typicky na jedné straně sporu domáhajících se obdobných návrhů nebo nároků má 

výraznou tradici především v právním řádu tzv. common law. Institut hromadných neboli 

kolektivních žalob lze považovat za doplnění procesních způsobů vedení řízení ve vztahu 

k individuálnímu uplatňování práv jednotlivců, a to tam, kde se z hlediska vhodnosti, 

účelnosti, procesní ekonomie, ekonomické výhodnosti a procesní hospodárnosti, příp. z 

důvodu veřejného zájmu na uplatňování takových práv ve smyslu toho že by bylo jejich 

důsledné individuální uplatňování v každém jednotlivém případě nedostatečně 

ekonomicky atraktivní, příp. že by představovalo určitou faktickou nerovnováhu v řízení 

v důsledku faktické nerovnosti stran sporu, typicky v řízeních, která se dotýkají 

spotřebitelů ve stejném nebo obdobném postavení. Prof. A. Winterová uvádí, "že spory, 

resp. jiná potřeba soudní ochrany se v těchto oblastech dotýká stovek i tisíců osob, nikoli 

pouze jednoho individuálního subjektu, jehož práva ruší či ohrožuje rovněž jeden 

individuální subjekt. Právní ochrana poskytovaná soudy má vlastnosti opačné, 

neglobální. Je v zásadě přísně individualizovaná, to znamená, že se v soudním řízení 

rozhoduje o individuálních určitých právech a povinnostech individuálních, konkrétních 

subjektů a uložené povinnosti jsou rovněž individuálně vymáhány se vší autoritou státu a 

veřejné moci."77 Z tohoto důvodu se tato úprava dostává do popředí zájmu ve většině 

zemí světa, přičemž z rostoucí globalizací a digitalizací a s tím spojenými důsledky i pro 

oblast řešení sporů se spotřebiteli v hromadném řízení, lze očekávat, že se moderní právní 

řád bez propracované a obecné úpravy kolektivního uplatňování práv neobejde. K povaze 

nároků uplatňovaných v kolektivních řízeních rovněž odborná literatura uvádí, že "[t]yto 

nároky jsou specifické tím, že zpravidla samostatně nedosahují vysoké výše. Náklady 

případného soudního řízení by tak výrazně převýšily hodnotu vymáhaného plnění. Z 

tohoto důvodu nejsou mnohdy dotčenými osobami ani uplatňovány (ekonomická 

nevýhodnost uplatňování nároků, tzv. racionální apatie a averze k riziku). Těchto nároků, 

 
 
76 Srov. rozhodnutí Cour de cassation Nr.18-19.241 ze dne  30.9.2020, dostupné na 
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2020
_9633/septembre_9871/556_30_45608.html   

77 WINTEROVÁ, A., Hromadné žaloby (procesualistický pohled). Bulletin advokacie, č. 10/2008 
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které se vyznačují stejným nebo obdobným právním i skutkovým základem, je však mnoho 

a ve svém souhrnu vytvářejí značnou celospolečenskou škodu. Je tak dán veřejný zájem 

na dodržování soukromého práva, jak vyplývá z § 1 a 3 OSŘ."78 

 

 V českém právním řádu lze v současné hovořit spíše o dílčích institutech úpravy 

kolektivního uplatňování práv, nikoli o ucelené komplexní právní úpravě, která připouští 

kolektivní možnost uplatňování práv v ustanoveních § 83 občanského soudního řádu, 

které upravuje rozšířenou litispendenci pro případ zahájení řízení ve věcech 

vyjmenovaných v § 83 odst. 2 OSŘ. Tato úprava je pak "doplněna" ustanovením § 159a  

odst. 2 občanského soudního řádu upravujícím otázku věci pravomocně rozhodnuté. 

Odhlédneme-li od kolektivního uplatňování práv v obchodních věcech (např. 

rozhodování o tzv. squeeze-outu, nabídek převzetí, apod.), pak lze aktivní legitimaci k 

podání žaloby ve věcech uvedených v § 83 odst. 2 písm. a) a b) občanského soudního 

řádu, tedy ve věcech, které se dotýkají uplatňování spotřebitelských práv najít jednak v § 

2989 občanského zákoníku a dále v § 25 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele. Nelze říct, 

že by v minulosti nedocházelo k pokusům o kolektivní uplatňování práv ze 

spotřebitelských vztahů i českém právním prostředí podle stávající úpravy, uvedená 

návrhy však nezaznamenaly výraznějších výsledků, když následně docházelo ke 

zpětvzetím uvedených žalob. Jako příklad lze uvést žalobu podanou společností dTest, 

o.p.s. (v době podání žalob ještě Občanského sdružení spotřebitelů TEST) vůči bankám, 

kde se tato dnes obecně prospěšná společnost hájící zájmy spotřebitelů domáhala zdržení 

se účtování poplatků za vedení a správu úvěrového účtu ze strany těchto bank. Byť 

nakonec došlo k zpětvzetí uvedených žalob, došlo na základě těchto podaných žalob 

přesto k faktickému vlivu na chování žalovaných subjektů, které pod vlivem podaných 

žalob přestaly uvedené poplatky účtovat. Na základě uvedeného bylo možné pozorovat 

jakési zárodky a první zkušenosti s kolektivním uplatňováním práv ve prospěch 

spotřebitelů, ze kterého byl zřejmý především faktický dopad, resp. tzv. riziko reputační 

újmy, kterou je též nezbytné zmínit při analýze vlivů a účinků kolektivních žalob, a to ať 

už jako kladný efekt směřující k dosažení žádoucího chování žalovaného nebo i 

negativní, tedy příp. potenciálně zneužitelný faktor, který by mohl být prostředkem 

 
 
78 MORAVEC, T., PASTORČÁK, J., Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu. 1. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2019, str. 293 



 

74 
 

konkurenčního boje a nátlakových organizovaných akcí a který musí být brát rovněž v 

úvahu. Přestože tedy bylo dosaženo některých výsledků právě silou tzv. faktické publicity 

uvedených sporů, po právní stránce se zřejmě jednalo o ne příliš podloženou variantu 

uplatnění spotřebitelských práv. Byť lze mít za to, že se u velké korporace typu banky 

nebo i jiného podobné korporace z jiného sektoru lze setkat s postupy, které v 

jednotlivých případech porušují práva jednotlivců a působí jim újmu, domnívám se, že 

uvedený případ s poplatkem za vedení účtu, byť lze do určité míry pochopit postoj 

jednotlivých spotřebitelů, nelze považovat za nelegitimní, pokud poplatek je transparentní 

a nikoli ve zjevně neodpovídající výši, ostatně k poměrně přesvědčivému odůvodnění 

poté dospěl i Ústavní soud, který se uvedeným zabýval ve sporech individuálních klientů. 

Lze se domnívat, že jedním z důvodů zamítavého rozhodnutí v těchto věcech, které byly 

potvrzeny i rozhodnutím Ústavního soudu byl dán tím, že se ve skutečnosti jednalo právě 

o jednotlivé uplatňování konkrétních nároků v jednotlivých individuálních věcech, 

přičemž na straně banky hrozilo v takovém případě reálně vysoké riziko hrazení 

vysokých nákladů řízení protistraně. Nelze odhadovat, zda by v případě, že by spor byl 

veden pouze spotřebitelskou organizací, vyzněl výsledek takového sporu jinak, 

domnívám se, že vzhledem k meritu věci a k relativně přesvědčivému odůvodnění 

Ústavního soudu, nikoliv.79 Na uvedeném případě však lze rovněž demonstrovat jeden z 

druhů hromadných (kolektivních) žalob, a to řízení tzv. reprezentativní.80 V takovém 

řízení vystupuje v roli žalobce nikoli přímo spotřebitel nebo více spotřebitelů, nýbrž 

organizace hájící zájmy takových spotřebitelů jak tomu bylo ve výše uvedeném případě. 

Naproti tomu, druhá varianta tzv. skupinového řízení předpokládá takové řízení, ve 

kterém budou účastníky sporu jednotliví spotřebitelé, byť budou zastoupeni jedním 

zástupcem. Na uvedeném však lze spatřovat možné slabiny kolektivního uplatňování práv 

a to rovněž v případě diskutovaného reprezentativního řízení, kterým bylo i výše 

uvedené, a to i v případném souběhu s uplatňováním práv jednotlivce v individuálním 

řízení. Reprezentativnímu řízení jsou namítána možná rizika zneužití nebo vytvoření 

nelegitimního nátlaku na žalující stranu. Lze přisvědčit, že ve výše uvedeném případě se 

uvedené potvrdilo, byť se lze domnívat, že uvedené pro žalované strany nepřineslo 

výrazné materiální nebo reputační důsledky. V této souvislosti lze tedy uvést, že takováto 

 
 
79 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014 
80 Pro teoretická východiska obou koncepcí (reprezentativní řízení a skupinové řízení) srov. BALARIN, J., TICHÝ, L. 
Kolektivní ochrana procesních práv v ČR: sen či skutečnost? Bulletin advokacie, č. 3/2013. 
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kolektivní řízení je možné v zásadě vést již dle aktuální právní úpravy, byť ta v sobě nese 

deficity, nejviditelněji např. v otázkách týkajících se subjektů řízení, kteří v podstatě 

nemohou efektivně uplatňovat svá práva ve sporu (nebo s neúměrnými obtížemi), resp. se 

o vedení sporu ani nemusí dozvědět.  

 

 Z hlediska zahraničního srovnání lze zmínit, jak výše uvedeno, že problematika 

hromadných řízeních a hromadných žalob má historicky delší tradici především v zemích 

systému tzv. common law, v posledních letech jsou to pak především státy západní 

Evropy, které ve svých právních řádech rovněž zakotvily institut hromadných řízení. Z 

hlediska zemí tzv. common law se přitom nejedná pouze o Spojené státy americké, 

rovněž také např. Kanadu, kde je institut hromadných řízení hojně využívaným 

institutem. Z posledních hromadných řízení vedených v Kanadě lze zmínit např. 

celosvětově známou kauzu tzv. Dieselgate, která byla řešena v rámci hromadného řízení 

rovněž v Kanadě. Z dalších případů, kterými se zabývali nebo zabývají kanadské soudy, 

lze uvést např. hromadné řízení vedené proti společnosti Google LLC, ve kterém bylo 

namítán neoprávněný přenos lokalizačních údajů z tzv. chytrých telefonů bez vědomí 

uživatele, přičemž toto řízení skončilo narovnáním. Z aktuálních řízení lze pak uvést 

např. hromadné řízení vedené poškozenými hokejisty (nebo bývalými hokejisty) vůči 

kanadské národní hokejové agentuře pro údajnou nedostatečně zajištěnou ochranu jejich 

zdraví (především proti rizikům plynoucím z nárazů na hlavu v průběhu hokejových 

zápasů, příp. otřesu mozku, a jejích důsledků na celkový zdravotní stav, a to např. z 

důvodu existence pravidel hry, která dostatečně nezabraňovala takovým nárazům nebo 

otřesům hlavy, ať už z důvodu hry samotné nebo případných "pěstních soubojů" na ledě, 

kterým dle tvrzení žalující strany nebylo dostatečně předcházeno a včas zabráněno.  

 

 V souvislosti s úsilím a tendencemi na půdě Evropské unie směřujícími k 

evropské úpravě kolektivního řízení se připravuje i nová úprava českého zákona o 

hromadných žalobách, který se v rámci legislativního procesu nyní nachází již v 

Poslanecké sněmovně81. Ve vztahu ke spotřebitelským věcem a dopadům uvedeného 

návrhu zákona na spotřebitele uvádí věcný záměr návrhu zákona, že "[s]e zavedením 

 
 
81 Vládní návrh zákona o hromadném řízení, sněmovní tisk 775/0, dostupný na 
https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?t=775&za=0 
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hromadných žalob se počítá zejména s dopady na spotřebitele. Právní úprava by měla 

znatelně zlepšit jejich postavení v podnikatelském prostředí. Na základě nového 

procesního institutu budou moci být uplatňovány bagatelní nároky a soudy se budou 

snadněji vypořádávat s otázkou určování náhrady nákladů řízení. Dojde ke zlepšení 

přístupu k justici samotné a navýšení právní jistoty ze strany občanů. Bude také možné, 

aby v rámci soudního sporu hájil zájmy spotřebitelů spolek založený k tomuto účelu. To 

představuje atraktivní variantu pro samotné spotřebitele, kteří tak budou zastřešeni pod 

jednou organizací. Dopady na spotřebitele tak budou, na základě výše uvedených 

okolností, kladné. V neposlední řadě je možné zmínit i vedlejší efekt zavedení 

hromadných žalob, kterým bude preventivní působení na podnikatele ve vztazích b2c. 

Právní řád již bude obsahovat efektivní procesní nástroj, jímž se případné bagatelní 

škody vyplatí vymáhat. Podnikatelé se tak do budoucna obcházení či porušování zákona 

raději zdrží, než aby se vystavovali riziku odpovědnosti."  

 

 Ve vztahu k aktuálnímu legislativnímu stavu lze pak uvést, že působnost návrhu 

zákona o hromadných řízeních byla omezena pouze právě na spotřebitelskou 

problematiku. Ministerstvo spravedlnosti ČR v návrhu zákona o hromadném řízení zúžilo 

možnost podat hromadnou žalobu pouze na tzv. spotřebitelské spory. Hromadné řízení 

tak dle aktuálního stavu legislativních prací nebude možné použít například v případech, 

např. v oblasti životního prostředí, kdy se zároveň nejedná o nároky spotřebitelů82. V této 

souvislosti se k odůvodnění zúžení rozsahu pravomoci a působnosti v hromadných řízení 

v důvodové zprávě uvádí: "Ze všech těchto důvodů se nakonec navrhuje v první fázi 

účinnosti zákona omezit pravomoc soudů pouze na ty případy, v nichž se řeší spory 

vyplývající z právních poměrů mezi podnikatelem (v roli žalovaného) a spotřebiteli (v roli 

členů skupiny). Zákon se tak omezuje na vymáhání nároků, jež se týkají práv spotřebitelů 

a vyplývají ze vztahů b2c. Spotřebitelská oblast se s problémem racionální apatie potýká 

nejvíce, a je tudíž logické, že má-li se hromadné řízení do českého právního řádu zavést, 

spotřebitelské spory jsou první na řadě."83 

 

 
 
82 Srov. § 7 návrhu zákona o hromadných řízeních: "V hromadném řízení se projednávají a rozhodují spory vyplývající 
z právních poměrů mezi podnikatelem a spotřebiteli."    
83 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o hromadném řízení, sněmovní tisk 775/0, str. 143,                          
dostupný na https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?t=775&za=0 
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 Mezi základní principy navrhovaného zákona o hromadných žalobách patří 

zejména příklon k tzv. skupinovému řešení hromadných žalob, dále rozdělení řízení do 

několika fází, a to fáze certifikační, fáze vlastního nalézacího řízení, na kterou by 

následovala fáze plnění rozhodnutí. Speciálně má být také upravena stěžejní otázka, a to 

je financování sporu a náhrady nákladů řízení. Předmětem konkrétní úpravy pak budou i 

alternativy režimů hromadného řízení a účasti subjektů na nich, a to ve standardním 

režimu opt-out pro bagatelní věci a režimu opt-in pro ostatní věci. Vzhledem k aktuální 

celosvětové situaci lze však spíše očekávat, že ke schválení uvedeného zákona a nabytí 

jeho účinnosti nemusí ještě v brzké době dojít. 

 

 Přes logická očekávání, která jsou spojena s plánovaným přijetím připravovaného 

návrhu zákona o hromadných řízeních nelze nekriticky pohlížet na potenciální 

problematické aspekty, které s sebou tato problematika nese. Může se jednat jednak o již 

výše uvedená rizika zneužití uvedeného institutu, a to ať už ke konkurenčnímu boji nebo 

případně i ze strany samotných spotřebitelů podporovaných svými právními zástupci, s 

čímž souvisí i případné obchodování s potenciálními nároky spotřebitelů, praktické 

problémy při posuzování totožnosti skutkové a právní, avšak v neposlední řadě i určité 

oslabení principu, že každý by si měl svá práva hájit především sám, a to při existenci 

dostupných a efektivních prostředků individuální možnosti domoci se ochrany takových 

práv (právní zásada vigilantibus iura), s čímž souvisí rozvoj odpovědnosti jednotlivce, 

nikoli spoléhání se na hromadná řízení jako primárního prostředku ochrany svých práv. 

Do jaké míry se uvedené podaří naplnit ukáže až budoucí vývoj, přestože je připravovaný 

návrh již v rámci legislativního procesu v Poslanecké sněmovně, nelze rovněž vyloučit 

ještě další ať už více nebo méně výrazné úpravy v rámci toho pro české procesní právo 

nového institutu.    

 

 

 

6 Soukromoprávní řízení s přeshraničním prvkem a 
spotřebitel 
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6.1 Řízení v rámci EU  
 
 Ochrana spotřebitele zakotvená v řízeních s tzv. evropským prvkem, tedy v 

řízeních, kdy stranou sporu je osoba mající obvyklé bydliště v jiném členském státu než 

druhá strana sporu je promítnuta zejména otázce soudní příslušnosti. Na základě nařízení 

Brusel I bis (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti a 

uznávání a  výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech je zakotvena 

obligatorní soudní příslušnost pro řešení spotřebitelských sporů a dalších sporů, v nichž je 

jednou ze stran sporu tzv. slabší smluvní strana (např. rovněž ve věcech pracovních 

smluv, apod.). Příslušnost ve věcech spotřebitelských smluv je upravena v čl. 17 až 19 

tohoto nařízení. Podle nařízení Brusel I bis má spotřebitel dána pravomoc tzv. na výběr, 

přičemž si může vybrat kde žalobu podá, a to buď v místě členského státu, kde má 

bydliště tento spotřebitel nebo v místě členského státu, kde má bydliště druhá smluvní 

strana. Naopak podnikatel může podat žalobu vůči spotřebitele na základě smluvního 

vztahu vzniklého ze spotřebitelské smlouvy pouze na území státu, kde má takový 

spotřebitel bydliště. Domnívám se, že v daných případech se jedná o velmi výrazný 

aspekt ochrany spotřebitele projevující se v civilním procesním právu, neboť v rámci 

Evropské unie vytváří relativně vysoký tlak na podnikající stranu, a to zejména s ohledem 

na geografickou bariéru, odlišnost místních procesních předpisů jednotlivých členských 

států, u nichž nelze očekávat jejich znalost ze strany podnikatele, pokud se nejedná o 

velkou nadnárodní korporaci mající pobočky v příslušných zemích Evropské unie. Lze si 

představit, že drobný podnikatel např. provozovatel webu nebo prodejce zboží či služeb 

podnikající na území České republiky, pokud by byl zažalován ze strany spotřebitele 

např. ze Španělska u španělského soudu, mohlo by to pro uvedeného podnikatele 

představovat v zásadě akceptaci nároků spotřebitele, pokud by měl vzít v úvahu náklady 

na případné soudní řízení vedené např. právě ve Španělsku. S uvedenou ochranou 

spotřebitele ve spotřebitelských sporech v rámci Evropské unie pak souvisí i ustanovení 

nařízení Brusel I bis, které výslovně zakazuje uzavřít mezi podnikatelem a spotřebitel tzv. 

prorogační doložku o příslušnosti konkrétního soudu rozhodnout spor mezi nimi vzešlý, a 

to s výjimkou prorogační dohody, která byla uzavřena až po vzniku a která zároveň je 

uzavřena ve prospěch spotřebitele. V návaznosti na určení soudní příslušnosti pak průběh 

řízení bude probíhat podle příslušného civilního předpisu toho kterého státu Evropské 
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unie. Vzhledem ke společné tradici kontinentálního právního systému lze uvést, že přes 

nesporné odchylky vedení procesu v jednotlivých členských státech lze očekávat určitou 

míru předvídatelnosti průběhu jednotlivých procesních předpisů, byť civilní procesní 

právo jednotlivých členských států není předmětem přímé harmonizace. Přesto v 

souvislosti se sbližováním zejména hmotného práva a unifikačním tendencím a 

doporučením rovněž v rámci práva procesního, a to rovněž i vlivem judikatury Soudního 

dvora Evropské unie, lze očekávat relativně předvídatelný průběh civilního řízení 

soudního před soudy jednotlivých členských států, a to na rozdíl od sporů s 

mezinárodním prvkem bez evropského prvku, kdy v případě, že by takový spor byl 

rozhodován v rámci procesního předpisu třetí země náležející do odlišné právní kultury, 

lze očekávat podstatné odchylky od např. českého civilního procesu. 

 

 Lze se domnívat, že častějším způsobem řešení sporů ve sporech s přeshraničním 

prvkem v rámci Evropské unie by pak mělo být využití Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line 

a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení 

spotřebitelských sporů on-line). Na základě uvedeného nařízení mají být rozhodovány 

spory mezi podnikatelem a spotřebitelem prostřednictvím jednotlivých národních 

subjektů alternativního řešení sporů, které jsou pro tyto účely u Evropské komise 

notifikovány společně se základními předpoklady a náležitostmi takového řízení v tom 

kterém členském státu a jím zřízeného subjektu alternativního řešení spotřebitelských 

sporů. Lze uvést, že uvedený způsob by měl představovat hlavní těžiště rozhodování 

sporů mezi spotřebiteli a podnikateli v rámci Evropské unie.   

 

 Ve vztahu k tzv. hromadným žalobám s přeshraničním prvkem v rámci Evropské 

unie je pak právní úprava této problematiky předmětem směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/22/ES ze dne 23.dubna 2009 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti 

zájmů spotřebitelů (v konsolidovaném znění k 2.3.2018), která by měla být do českého 

právního řádu transponovaná společně s přijetím nového zákona o hromadných žalobách, 

jak výše uvedeno.  
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6.2 Řízení s mezinárodním prvkem  
 
 Ve vztahu k primární otázce každého sporu s mezinárodním prvkem, a to určení 

státu, jehož soud bude příslušný daný spor rozhodnout, je v případě českého spotřebitele 

domáhajícího se nároků vůči podnikateli majícím sídlo ve třetí zemi, nutné postupovat 

podle zákona o mezinárodním právu soukromém (zákon č. 91/2012 Sb. o mezinárodním 

právu soukromém). Procesní ustanovení jsou předmětem úpravy v § 85 a 86 zákona o 

mezinárodním právu soukromém. Na základě těchto ustanovení může být pravomoc 

českých soudů pro závazkové vztahy ujednána v písemné dohodě, rovněž tak lze ale 

sjednat v písemné dohodě příslušnost soudu jiného státu. Ve věcech spotřebitelských 

však dohoda o příslušnosti soudu cizího státu může být platně uzavřena jen po vzniku 

sporu nebo jestliže možnost zahájit spor u soudu jiného státu je dána na výběr pouze 

spotřebiteli. V zásadě tedy soud toho státu, u kterého bude podána žaloba použije své 

předpisy o mezinárodním právu soukromém a jejich aplikací dovodí, zda je v daném 

sporu příslušný k rozhodnutí. V případě, že ano spor meritorně rozhodne (pokud neučiní 

jiné nemeritorní rozhodnutí), v opačném případě pak spor odmítne projednat z důvodu 

nedostatku příslušnosti.  

 

 Ve vztahu k postupu soudu konkrétního státu, tento stát vždy použije své předpisy 

civilního řízení soudního. Výklad příslušného hmotného práva se pak bude řídit tím 

právem, kterým se bude daný závazkový vztah řídit, a to bez ohledu na to, u soudu jakého 

státu bude spor projednáván.  
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7 Závěr 
 

Soukromoprávní řízení, ať už civilní řízení soudní, sporné řízení správní, 

případně alternativní způsoby řešení sporů, v nichž je jednou ze stran spotřebitel a 

druhou podnikatel se dostávají do popředí zájmu právní úpravy. Vedle relativně vysoké 

míry právní regulace v oblasti spotřebitelského hmotného práva, lze v posledních letech 

vnímat tendence prohloubit nebo upravit rovněž průběh řízení, jehož výsledkem by byla 

spravedlivá a efektivní ochrana práv spotřebitelů zajištěná reálnou možností a 

dostupností taková práva uplatňovat. V závislosti na historických zkušenostech té které 

země dochází k poměrně živelnému vývoji v právních řádech různých zemích, přičemž 

současným trendem ochrany spotřebitele jsou pak rovněž procesualistické aspekty. S 

tím souvisejí i nové tendence viditelné v některých zemích směrem ke stále sílícím 

požadavkům např. na zavedení hromadných řízení, tam kde tato doposud v právním 

řádu nejsou dostatečně zakotvena, navzdory tomu, že uvedená hromadná řízení v sobě 

obsahují výrazná rizika, které musí být vnímány i v případné české úpravě. Vedle toho 

pak současně sílí tendence ke zjednodušení přístupu k právu cestou různých 

alternativních metod řešení sporů. V České republice došlo od roku 2016 k 

institucionalizovanému zakotvení tzv. mimosoudních řešení spotřebitelských sporů. 

Naopak, co se týká rozhodčího řízení, jako rovněž alternativní metody řešení sporu, 

došlo k jeho výslovnému zákazu přímo v zákoně. Uvedené svědčí o určitém hledání 

"optimální" varianty a vývoji, který bude pokračovat s dalšími zkušenostmi s aplikací 

nových institutů procesního práva, a nelze jej považovat za finální.  

Navzdory uvedenému se domnívám, že v této souvislosti by nemělo být 

zapomínáno na klasické individuální civilní řízení soudní. Domnívám se naopak, že 

civilní řízení soudní by mělo zůstat pilířem a zárukou ochrany soukromých práv, a to i s 

ohledem na nově připravovaný věcný záměr zákona o civilním řízení soudním. Z tohoto 

důvodu byla úvodní část této práce věnována právě aspektům klasického civilního 

soudního řízení. V následujících kapitolách jsem se zabýval postupně vybranými 

alternativními metodami řešení sporů, a to včetně dílčích srovnání s některým 

zahraničními úpravami. Srovnání se zahraniční právní úpravou a případnými 
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zkušenostmi jiných zemí s aplikací určitého institutu umožňují předcházet některým 

nedostatkům, které se již např. v daném konkrétním právním řádu mohly objevit.  

Uvedenou problematiku však současně nelze nahlížet pouze jednostranně. 

Přílišná ochrana poskytovaná spotřebiteli nebo jiné slabší straně by mohla vést k 

nežádoucímu odmítání odpovědnosti každého jednotlivce. Úroveň spotřebitelského 

práva jako celku se dle mého názoru dostává do určité přechodové fáze. Vedle 

hmotněprávních norem vystupují do popředí tendence artikulující i sociální koncepci 

civilního řízení, která je patrná i v návrhu nového civilního řádu soudního. Domnívám 

se, že úkolem v této oblasti by mělo být nalezení optimálního vyvážení v procesních 

právech a povinnostech jednotlivých stran. 

Domnívám se dále, že přes výše uvedené tendence by ke zlepšení v oblasti 

civilního řízení soudního mohl přispět důraz na spravedlivé a efektivní rozhodování 

zejména na nižších soudních instancích. Modifikovat svůj postup při rozhodování např. 

mantinely judikatury Ústavního soudu je však obtížnější a časově náročnější cestou, 

zejména v prvoinstančním řízení. V této souvislosti je dle mého názoru rozhodující 

osobnost soudce. Morální vlastnosti, odbornost a integrita osoby soudce je dle mého 

názoru, i přes četné nedostatky v legislativních předpisech, včetně předpisů procesních, 

rozhodujícím faktorem spravedlivého rozhodování, které by mělo být cílem občanského 

soudního řízení. Mantinely pro takové rozhodování lze nalézt v judikatuře vrcholných 

soudních institucí již dnes. 
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Seznam použitých zkratek 

občanský zákoník      zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
     ve znění pozdějších předpisů 
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      Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005  

      (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S.  

      1781), die zuletzt durch Artikel 8 des  

      Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I  

      S. 3320) geändert worden ist 

rakouský Zivilprozessordnung  Gesetz vom 1. August 1895, über das  

      gerichtliche Verfahren in bürgerlichen  

      Rechtsstreitigkeiten 

Evropská úmluva    Úmluva o ochraně lidských práv a   

      základních svobod (vyhlášená jako sdělení  

      federálního ministerstva zahraničních věcí č. 

      209/1992 Sb.) 

Listina základních práv a svobod  usnesení předsednictva České národní rady č. 

      2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních  

      práv a svobod jako součásti ústavního  

      pořádku České republiky, ve znění   

      pozdějších předpisů 

Ústava      ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České  

      republiky, ve znění pozdějších předpisů 
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soudní řád správní     zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád  

       správní, ve znění pozdějších předpisů 

správní řád      zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

       znění pozdějších předpisů 

zákon o elektronických komunikacích  zákon č. 127/2005 Sb. o   

       elektronických komunikacích a o  

       změně některých souvisejících  

       zákonů (zákon o elektronických  

       komunikacích), ve znění pozdějších  

       předpisů 

energetický zákon     zákon č. 458/2000 Sb. o   

       podmínkách podnikání a o výkonu  

       státní správy v energetických  

       odvětvích a o změně některých  

       zákonů (energetický zákon), ve znění 

       pozdějších předpisů 

zákon o finančním arbitrovi   zákon č. 229/2002 Sb. o finančním  

       arbitrovi, ve znění pozdějších  

       předpisů 

zákon o rozhodčím řízení    zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím  

       řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve 

       znění pozdějších předpisů 

zákon o mezinárodním právu soukromém zákon č. 91/2012 Sb., zákon o  

       mezinárodním právu soukromém, ve 

       znění pozdějších předpisů 
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14. Zákon č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 

15. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o 

změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších 

předpisů 

16. Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění 

pozdějších předpisů 

17. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 
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23. Zákon č. 19/2012 Sb. 
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o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech 
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9. Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve 

spotřebitelských smlouvách 

10. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/29/ES ze dne 11. května 2005, o 
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