
RESUMÉ 

Právní postavení rozhodce 

 Rozhodčí řízení se zejména ve dvacátém století vyvinulo v plnohodnotný způsob 

pro řešení majetkových sporů mimo pravomoc obecných soudů. Je důležité 

poznamenat, že právě ta hlediska, která rozhodčí řízení od řízení před obecnými soudy 

odlišují, bývají nejčastěji terčem diskuzí. Zejména v posledních deseti letech bylo 

možné zaznamenat značný rozvoj rozhodčího řízení a s tím spojenou zvýšenou intenzitu 

rozhodování obecných soudů a Ústavního soudu České republiky v otázkách 

s rozhodčím řízením spojených, přesto však stále zůstává značná suma sporných či 

minimálně neustálených otázek. 

 Rozhodčí řízení má v porovnání s řízením před obecnými soudy mnoho výhod, 

ale zároveň přináší i některá témata, která bývají kritizována. Tento stav je však často 

zapříčiněn specifiky rozhodčího řízení a s tím spojenou nutností zkoumat dané 

problémy ze všech úhlů pohledu. 

 V rozhodčím řízení strany sporu ovlivňují složení rozhodčího fóra, což je 

typickým znakem rozhodčího řízení a zároveň typickým příkladem často diskutovaného 

problému vycházejícího z odlišnosti úpravy. Jedná se o úpravu, která je přesným 

opakem řízení před obecnými soudy, kde je zachováván princip práva na zákonného 

soudce, který je určen na základě věcné, místní a funkční příslušnosti. V rozhodčím 

řízení mají strany sporu možnost si rozhodce vybrat s přihlédnutím například k jeho 

kvalifikaci, specializaci, profesním zkušenostem a dobrému jménu, což stranám sporu 

přináší jednoznačnou výhodu v podobě svobody volby. 

 Na druhou stranu tato svoboda volby může zapříčinit zcela zásadní problémy 

v rozhodčím řízení. Strany sporu se totiž mohou pokoušet hledat spíše takového 

rozhodce, který bude spor rozhodovat v jejich zájmu, místo aby hledaly rozhodce 

splňujícího výše uvedené charakteristiky. Takový postup je však nejen v rozporu se 

základním účelem rozhodčího řízení, kterým je nalezení řešení sporu nezávislou a 

nestrannou osobou, která je k tomu dostatečně kvalifikovaná, ale především poškozuje 

důvěryhodnost a prestiž rozhodčího řízení jako takového. 

 Poškození důvěryhodnosti rozhodčího řízení má také významný společenský 

dopad. To pak vede k dalším snahám o regulaci rozhodčího řízení. Příkladem takové 

regulace je takzvaná spotřebitelská euronovela zákona o rozhodčím řízení. 



 Cílem této práce, jak je uvedeno v úvodu, je analýza postavení rozhodce 

v českém právním řádu a pozice jednotlivých institutů v širším právním kontextu 

s přihlédnutím k rozhodovací praxi soudů. Dále je zde pojednáno o hlavních rozdílech 

v požadavcích na osobu rozhodce ve spotřebitelských sporech. 

 Tyto cíle jsou naplňovány analýzou jednotlivých charakteristik rozhodce, které 

jsou vyžadovány zákonem. Podrobně je zde prozkoumána i rozhodovací praxe soudů. 

Dále je pozornost zaměřena na důsledky, které nesplnění těchto podmínek přináší. Tyto 

podmínky mohou být rozděleny do několika skupin, které mají určitá specifika. Dále 

jsem se zaměřil na způsob a postup při ustanovování rozhodce a zbavování rozhodce 

jeho funkce. V této části jsem se snažil propojit jednotlivé poznatky o požadavcích na 

rozhodce s funkčním postupem při jeho ustanovování a zbavování funkce. 

 Dále je pozornost věnována zvláštní úpravě vztahující se k cizincům. Uvedl 

jsem hlavní rozdíly mezi obecnou rozhodcovskou způsobilostí a rozhodcovskou 

způsobilostí cizinců. 

 S ohledem na speciální úpravu pro rozhodce ve spotřebitelských sporech jsem se 

soustředil na hlavní znaky této úpravy, její původ a důvody. Dále jsem podrobně 

analyzoval instituty, které jsou užity pro zaručení a vynucení ochrany spotřebitele. 

Zvláštní pozornost jsem věnoval seznamu rozhodců vedenému Ministerstvem 

spravedlnosti. 

 V poslední části jsem se potom věnoval nové úpravě účinné od 1.1.2014, kterou 

přinesl nový zákon o mezinárodním právu soukromém, jenž je součástí procesu 

rekodifikace soukromého práva. V této nové úpravě jsou obsaženy zjevné 

nedokonalosti, se kterými bude potřeba se vyrovnat, pokud je zákonodárce neodstraní. 


