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Aktuálnost tématu: 

Autor si dal poměrně obtížný úkol, tj. zhodnotit postavení spotřebitele ve sporech 

s podnikatelem a pokusil se v hlavních rysech analyzovat vedle civilního řízení i řízení jiná. 

Motem práce je prosazení postavení spotřebitele jako slabší strany nejen v hmotném právu, ale 

i v řízení, což samozřejmě naráží na základní procesní zásadu rovnosti účastníků řízení. 

Nicméně i s užitím evropské judikatury demonstruje jednotlivé názory i rozhodnutí, které 

myšlence prosazení spotřebitele jako procesně slabší strany napomáhají. Autor nejen názory 

cituje, ale hodnotí je sám. Zásadně se autor do značné míry spotřebitele zastává, ale v některých 

případech, zejména u současné, ale spíše chystané úpravy oddlužení uvažuje racionálně bez 

zbytečných emocí je kritický. Dotýká se i chystaného institutu hromadné žaloby, kde do značné 

míry zaujímá rozumnou míru analytické kritičnosti. 

Celkově mohu říci, že zvolené téma je velmi aktuální a pro zpracování i obtížné. 

 

Struktura práce : 

Krom úvodní as stručné závěrečné části autor člení práce do pěti kapitol. V první ( v práci 

označené jako 2) autor v míře nezbytně nutné podává přehled základních pojmů. Ve druhé části 

( v práci označené jako 3) se autor věnuje civilnímu soudnímu řízení včetně exekučního a 

insolvenčního řízení. Ve třetí části ( v práci označené jako 4) se autor celkem podrobně zabývá 

nejprve řízeními před zvláštními orgány a poté mediačním a rozhodčím řízením. V části čtvrté 

( v práci označené jako 5) autor analyzuje institut hromadné žaloby a v části páté ( v práci 

označené jako 6) otázky spojené s přeshraničním prvkem.  

 

Citovanou strukturu práce pokládám za dobře zvolenou a logickou. 

K jednotlivým částem práce : 



- Na straně 12 autor hovoří o správním soudnictví s tím, že nelze „věcnou příslušnost 

správního soudnictví“. Uvedený pojem se mi nezdá pro případ, kdy se nejedná o věc 

podle části V OSŘ správný, jedná se o pravomoc soudu. 

- Na straně 16 a 17 se autor v rámci dokazování v civilním řízení v rámci úvah o 

„spravedlnosti“ zabývá teorií účelové analýzy ve sportech se spotřebitelem, tj. v otázce 

zatížení spotřebitele důkazním břemenem. Praktická aplikace se rovná podle mého 

soudu citlivého vedení řízení ve sféře koncentrace sporného řízení. Otázkou je, zda bude 

zaležet jen na individuálním přístupu soudu, nebo by to vyžadovalo legislativní úpravu 

? 

- Praktickou otázkou je stanovisko Ústavního soudu k výkladu pojmu „bagatelní spor“ , 

tj. neformálně bez zřetele na zákonný finanční limit sporu. 

-  V případě řešení sporů před zvláštními orgány, kdy je agendě soudů do jisté míry 

odbřemeněno, se nabízí otázka, zda by z důvodu postavení spotřebitele a stěžejní zásady 

spravedlnosti, nebylo lépe svěřit i zde rozhodovací pravomoc soudům ? 

- U rozhodčího řízení bych chtěl znát názor autora, v práci neobsažený, na judikaturu 

ukládající exekutorovi zkoumat , zda i v případě provedené exekuce, neutrpěl exekutor 

újmu , neboť ujednání o rozhodci nebylo platně uzavřeno ? 

Celkově se jedná o dobrou práci, která její účel naplnila. Práce je psána dobrým jazykem a 

obsahuje citace zdrojů při tvorbě užitých. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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