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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Volbu zvoleného tématu lze hodnotit pozitivně. Ochrana spotřebitele v evropském 

kontextu začala nabývat na významu až v polovině 70. let minulého století; byla to Rada 

EHS, která v roce 1975 poprvé přijala program zacílený přímo na rozvíjení politiky 

ochrany spotřebitele (srov. Dvořák, J., Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. Občanské právo 

hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, str. 285). 

Pokud jde o řešení sporů ze spotřebitelských smluv, pak vedle standardních procesních 

postupů se nabízí možnost alternativního řešení spotřebitelských sporů. Toho si byl 

rigorózant zřejmě dobře vědom, čemuž také podřídil jím zvolenou strukturu práce (srov. 

obsah práce). I když nejde o téma nijak zvlášť nové či originální, je třeba jej považovat za 

aktuální, a to zejména s ohledem na shora uvedené. 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Téma se řadí mezi náročné, a to jak v rovině teoretických znalostí, vstupních údajů, tak pro 

jejich zpracování včetně správně zvolené metodologie. Náročnost se odvíjí zejména 

s ohledem na zkoumanou problematiku, když se předpokládá znalost nejen jednotlivých 

možností řešení spotřebitelských sporů, ale rovněž adekvátní znalost ve hmotněprávní 

úpravě v dané oblasti. Vždyť už jen samotný pojem spotřebitele není jednoznačně 

definován, ani unijní spotřebitelské právo nemá jednotnou koncepci spotřebitele. Třebaže 

se de lege lata garantuje vysoká úroveň spotřebitele, neusiluje se o v obecné rovině o 

přesné vymezení, co obsahem takové ochrany vůbec je [srov. zejména ust. § 3 odst. 2 

písm. c) ObčZ; § 433 odst. 2 ObčZ; § 630 odst. 2 ObčZ; § 1798 odst. 1 ObčZ; § 1800 

ObčZ; § 2898 ObčZ]. K použitým zdrojům lze uvést, že rigorózant vyšel z dostupné 

literatury, a to především monografického typu včetně relevantních právních předpisů. 

Upozorňuji však, že ne vždy bylo použito aktuální vydání publikace, srov. např. 

vysokoškolská učebnice Teorie práva od prof. Gerlocha (k dispozici je již 8. akt. vydání 

z roku 2021), nadto jsou některé prameny neúplně uvedeny (srov. Wintr, J., či Melzer, F. 

atp.). Co do použité judikatury bych také očekával daleko pečlivější přístup rigorózanta, 

přece jen je daná oblast dobře „projudikovaná“. Slabou stránkou je prakticky nepoužití 

zahraničních zdrojů, které lze při analýze tématu dost dobře očekávat. Sice je učiněn odkaz 

na civilní řády soudní německý a rakouský, to je však s ohledem na rozmanitost 

zahraničních pramenů prakticky nedostatečné. Metodologicky jde ještě o zvládnutý úkol, i 

když předložená práce vychází převážně z rozborně-popisné pracovní metody. Rigorózant 

mohl užití jednotlivých vědeckých metod nastínit v Úvodu své práce (srov. na str. 6–8). 



  

3. Formální a systematické členění práce 

Po formální stránce práce ještě splňuje požadavky, které jsou na tento druh prací kladeny 

příslušnými směrnicemi (z jakého důvodu každá nová kap. nezačíná na nové straně není 

oponentovi známo, srov. kap. 4 a kap. 6 – práce zřejmě neprošla závěrečnou korekturou). 

Jazyková a stylistická úroveň práce je na průměrné úrovni. Citační norma je dodržena. Co 

do struktury je práce systematicky rozdělena celkem do sedmi (7) kapitol a dalších 

podkapitol, počítaje v to Úvod (str. 6 až 8), vlastní obsah práce zpracovaný pod kap. 2. až 

6. (str. 9 až 80), Závěr (str. 81 až 82), Seznam použitých zkratek (str. 83 až 84) a Seznam 

použitých zdrojů (str. 85 an.). Práce neobsahuje jazykové abstrakty ani klíčová slova! To je 

tak nejen formálním, ale i obsahovým nedostatkem předložené práce. Zvolená systematika 

je obsahově správná, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Vyzdvihuji zejména zpracované 

pojednání o hromadných žalobách v kap. 5 (srov. str. 72 an.), stejně jako rozbor 

soukromoprávního řízení s přeshraničním prvkem v kap. 6 (srov. str. 77 an.). Chybí úvahy 

rigorózanta de lege ferenda, stejně jako možné komparativní srovnání zkoumaného jevu 

s vybranou zahraniční právní úpravou.  

4. Vyjádření k práci 

I s ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že předložená práce v zásadě ničím 

nevystupuje – ani negativně, ani pozitivně. Rigorózant si v úvodu na str. 8 stanovil cíl 

práce, tj. „zabývat se procesualistickou tématikou ve vztahu k postavení spotřebitele 

v případném sporu o právo“. Už jen ale použití slova „případném sporu“ může o cíli práce 

a jeho výsledku vzbudit jistou pochybnost. A to z toho důvodu, že zkoumanou 

problematikou přece bylo zabývat se spotřebitelskými spory a jejich řešením. Rigorózant 

se nejprve soustředil na vymezení zakladních pojmů v kap. 2 (str. 9 an.). V podkap. 2.1 je 

ovšem poněkud opomenut text, takže se lze jen domnívat, jak autor vymezuje 

„soukromoprávní řízení“ v podkap. 2.1 (srov. str. 9). Na str. 12 se vyskutuje nesprávnost 

ohledně pravomoci ve správním soudnictví, kterou rigorózant označuje za „přesněji 

věcnou příslušnost tzv. správního soudnictví vyloučit…“. To by měl rigorózant v rámci 

ústní obhajoby vysvětlit, resp. uvést příklad, kdy by se v rámci správního soudnictví řešil 

soukromoprávní spotřebitelský spor?! Následuje standardní popis civilního soudního řízení 

v kap. 3 (str. 13 an.), kde byla pozornost věnována rovněž vybraným aspektům exekučního 

řízení (v podkap. 3.2.3) a vybraným aspektům insolvenčního řízení (v podkap. 3.2.4). 

V následující kap. 4 (str. 41 an.) byly rozebrány alternativy řešení sporů, mj. rovněž 

mediace (na str. 62 až 63) a dále také rozhodčí řízení (na str. 64 až 71). Jak se rigorózant 

sám dívá a má názor na nemožnost uzavřít rozhodčí smlouvu pro rozhodování sporů ze 

smluv uzavřených mezi podnikatelem a spotřebitelem dle současní právní úpravy zákona o 

rozhodčím řízení? (srov. na str. 64). Z jakého důvodu je takto omezena tzv. arbitrabilita? 

Hromadné žaloby (na něž je poukázáno v kap. 5, str. 72 an.) jsou v současnosti 

diskutovaným tématem vzhledem k připravované legislativní úpravě, kterou bylo třeba 

zejména pro vyvolanou vlnu kritiky odborné veřejnosti přepracovat. V českém právním 

prostředí by měl zákon nově upravit podmínky a postup soudů v řízeních, v nichž se 

projednávají a rozhodují spory o právech více osob, které se vyznačují stejným či 

obdobným skutkovým nebo právním základem, když se navrhuje zavedení institutu 

kolektivní žaloby (collective action, Sammel, či Gruppenklage, action de groupe) 

označovaný v českém jazyce vžitým pojmem „hromadná žaloba“, což daná kapitola dobře 

reflektuje. Jak bylo uvedeno výše, další kap. 7 (na str. 77an.) je stručně, zato zdařile 

zpracována. Závěry, které jsou v práci obsaženy nebo z ní alespoň vyplývají, jsou v zásadě 

správné. Výsledky obsažené v práci navazují na již dostupné prameny. 



  

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Jednotlivé cíle práce jsou uvedeny v čl. 4. tohoto 

posudku. Hodnocená práce splnila cíle, které si 

rigorózant vytyčil (i když bez srovnávacího přesahu 

či vlastních úvah de lege ferenda). 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Rigorózant při zpracování zvolené problematiky 

prokázala samostatnost při tvůrčí činnosti, ke 

které využila dostupné zdroje. Při tvorbě textu bylo 

postupováno lege artis. 

Logická stavba práce Zvolená systematika práce je v zásadě vhodná, 

když stěžejní část práce je věnována jak 

standardním procesním postupům při řešení 

spotřebitelských sporů, tak možnosti alternativního 

řešení těchto sporů. Rigorózant se nadto zabýval 

rovněž uplatňování kolektivních práv, stejně tak 

soukromoprávnímu řízení s přeshraničním prvkem. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Při práci se zdroji rigorózant vyšel z adekvátního 

seznamu použitých zdrojů (srov. na str. 85 an.), 

avšak bez použití zahraničních pramenů. Celkově 

lze uzavřít, že práce se zdroji je takto adekvátní. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Rigorózant téma zpracovala obstojně a dle 

stanoveného cíle jej vyčerpal ještě způsobem, 

který odpovídá požadavkům kladeným na tento 

druh kvalifikačních prací. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Jednotlivé výtky dle čl. 3. tohoto posudku. 

Grafická úprava práce je průměrná (text není 

obohacen o grafy, tabulky, či přílohovou část). 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická stránka práce je na 

průměrné úrovni. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě práce by se rigorózant mohl blíže vyjádřit k výtkám / otázkám 

uvedeným v čl. 4. tohoto posudku. 

Nechť se rigoróznat dále vyjádří k posouzení úvěruschopnosti spotřebitele v případě 

sjednání smlouvy o spotřebitelském úvěru z pohledu předejití budoucího sporu.  

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě 

 

Práce splňuje požadavky standardně kladené na rigorózní práce v daném oboru.  

 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu rigorózní práce.  

 

V Praze dne 29. 04. 2021 

 
_________________________ 

JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M. 

oponent 


