
ABSTRAKT 

Předmětem této rigorózní práce je postavení spotřebitele v rozhodčím řízení. Důvodem 

výběru tohoto tématu je primárně vlastní zkušenost, neboť jsem měla možnost poznat rozhodčí 

řízení jak z pohledu spotřebitele, tak z pohledu podnikatele a rovněž z pohledu rozhodce 

rozhodčího soudu. Tyto mé zkušenosti pramení z mých zaměstnání, když jsem po ukončení 

magisterského studijního programu v oboru právo nastoupila jako advokátní koncipient 

a zastupovala jsem spotřebitele v rozhodčím řízení mezi podnikatelem a spotřebitelem. 

Následně jsem nastoupila do soukromé sféry a zastupovala jsem podnikatele proti spotřebiteli 

v řízení u rozhodčího soudu. V současné době rovněž vykonávám funkci rozhodce rozhodčího 

soudu. Uvědomila jsem si, že rozhodčí řízení ve vztahu ke spotřebiteli není tak úplně černobílé, 

není zneužívající, jak notoricky hlásají některé populistické strany či hnutí a jak i některé soudy 

bez dalšího uzavírají, ale záleží na mnoha aspektech samotného rozhodčího řízení, osobě 

rozhodce a charakteru samotné rozhodčí smlouvy.  

Cílem této rigorózní práce je předmětnou problematiku postavení spotřebitele 

v rozhodčím řízení analyzovat a přiblížit jednotlivé aspekty rozhodčího řízení jak ve vztahu 

k podnikateli a z pohledu podnikatele, tak ve vztahu ke spotřebiteli a z pohledu spotřebitele, se 

zaměřením jak na samotné rozhodčí řízení, osobu rozhodce, charakter rozhodčí smlouvy, a to 

vše s ohledem na předpisy přijaté právě pro zvýšenou ochranu spotřebitele v rozhodčím řízení. 

V této souvislosti se zaměřuji rovněž na osobu spotřebitele jako takovou, spotřebitelskou 

smlouvu a rozhodčí smlouvu, na charakteristické rysy rozhodčího řízení a jeho specifika ve 

sporech ze spotřebitelských smluv a na specifika řízení před stálým Rozhodčím soudem při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Zabývám se také 

soudním řízením o zrušení rozhodčího nálezu. V závěru své práce se zabývám čerstvě přijatou 

úpravou, jejímž důsledkem je vyloučení sporů ze spotřebitelských smluv v rozhodčím řízení do 

budoucna. Jako základní cíl této rigorózní práce jsem si vytyčila především snahu o ucelený 

přehled dané právní problematiky a upozornění na pozitiva i negativa předmětné právní 

problematiky právě ve vztahu ke spotřebiteli. 

 


