
 

 

 

 

V důsledku novely zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 
účinné od 1.4.2012 došlo k definování nových povinností při sjednávání rozhodčích doložek 
(RD), zvláště pak v případech spotřebitelských smluv. Jednou z nových podmínek je, aby 
v případě spot řebitelské smlouvy byla RD sjednána samostatn ě. 

 

Hlavní důvody pro sjednání RD: 

1) RD je uplatňovaná JEN v případech, kdy dojde k sesplatnění pohledávky proto, že klient 
řádně a včas nehradil měsíční splátky. 
 

2) Než dojde k uplatnění RD ze strany společnosti, je s klientem intenzivně jednáno o 
úhradě pohledávky a RD nastupuje až v případě, kdy klient nereaguje, neplatí, 
nekomunikuje 
 

3) RD může samozřejmě využít i klient, pokud by měl pocit, že je společnost povinna mu 
hradit jakékoliv plnění ze smlouvy. 

 
4) Rozhodčí řízení je rychlejší a levnější než soudní řízení, a to jak pro společnost, tak pro 

klienta 
 
5) Rozhodce je vybírán výhradně ze seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem 

spravedlnosti. 
 
6) Všichni rozhodci mají/musí mít právnické vzdělání 
 
7) Rozhodce se řídí/musí řídit hmotným právem stejně jako soud, tzn. nemůže/nesmí 

v případě spotřebitelských sporů rozhodovat jen na základě spravedlnosti (Příklad: pokud 
např. hmotné právo říká, že smlouva musí být písemná, je bez dalšího neplatná. Pokud 
se ale před rozhodcem dokáže, že i když smlouva nebyla uzavřena písemně, strany ji 
uzavřely ústně, podle zásad spravedlnosti by k ní přihlížel/mohl přihlížet rozhodce jako 
k platně uzavřené. Nyní by rozhodce na takovou smlouvu musel nahlížet jako na 
neplatnou)). 

 
8) Zákonem o rozhodčím řízení je dána spotřebiteli poměrně široká škála obrany proti 

rozhodčímu nálezu, pakliže by měl spotřebitel pochybnosti zejm. o správném použití 
hmotného práva rozhodcem (Klient může k soudu podat po vydání rozhodčího nálezu 
žalobu na zrušení rozhodčího nálezu např. proto, že se domnívá, že rozhodce nevzal 
správně v úvahu předpisy na ochranu spotřebitele (hmotné právo). I po zahájení exekuce 
může klient žádat za určitých podmínek zrušení rozhodčího nálezu, pokud se domnívá, že 
rozhodce nevzal správně v úvahu předpisy na ochranu spotřebitele (hmotné právo); tohle 
dosud neexistovalo). 

 


