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Autorka zvolila za předmět svého výzkumu práva z vadného plnění ve smlouvách 

uzavíraných se spotřebitelem. Zaměřila se přitom na právní úpravu vadného plnění, která je 

spojena s kupní smlouvou včetně zvláštní úpravy prodeje v obchodě a se smlouvou o dílo. Jde 

o výseč právní úpravy, která upravuje důležitou, přitom však zcela běžnou stránku každodenní 

lidské činnosti. I když těžiště výkladu je ve sféře soukromoprávní, nepřehlédnuta autorkou 

nebyla ani významná souvislost veřejnoprávní, ani organicky včleněný výklad směrnice 

Evropské unie č. 2011/83/EU. 

Na autorkou vytýčenou otázku v úvodu práce: “ jak zákon chrání spotřebitele při 

uplatňování práv z vadného plnění  u kupní smlouvy a smlouvy o dílo“ však podle autorky 

formulovaného závěru „neexistuje jednoznačná odpověď“. 

Pro čtenáře, který se s předloženou prací seznámil, přezkoumal závěry autorky, učinil 

si představu o praktických těžkostech uplatňování vadného plnění,   to zas tak překvapivé 

zjištění být nemůže.  

Zvolené téma představuje aktuální vnos do odborné rozpravy nad platnou právní 

úpravou vadného plnění v občanském zákoníku. Jde o téma frekventované, se kterými se 

společnost setkává téměř každý den. Z tohoto pohledu lze jen souhlasit s autorkou, že platná 

právní úprava je nepřehledná, nesystematicky v zákoně uložená, s výkladem mají těžkosti jak 

osoby právně vzdělané, tím spíše pak právní laici, kteří se nemohou ve změti ustanovení vůbec 

orientovat. Zákon z pohledu zkoumaného tématu porušuje jedno ze základních pravidel 

kodifikace vůbec: totiž že kodifikovaná úprava ve formě zákona by měla umožnit a usnadnit 

uživatelům snazší přístup k právní úpravě, která musí být jednoznačná a koherentní. Autorčina 

práce jen dokazuje, že v daném případě tomu tak není. Nad rámec oponentního posouzení jen 

dodávám, že téma je i obtížně uchopitelné z pedagogického pohledu.   

Práce je napsána s nepřehlédnutelným vnitřním zápalem a jen potvrzuje nejen 

teoretické, nýbrž i praktické zkušenosti, které autorka prokázala (srov. řadu praktických situací, 

z činnosti dTest o.p.s.). 



Literární debaty o zákonné záruce (v terminologii autorky „záruka vyplývající ze 

zákona“) zda je v nové právní úpravě obsažena či nikoliv, to jen potvrzují. 

Práce má dobrou vnitřní systematiku, je přehledná a dobře se čte. Diplomantka velmi 

dobře zná odbornou literaturu, a to nejen komentářového typu, nýbrž i literaturu časopiseckou. 

Publikované názory dále rozvíjí a konfrontuje své závěry s požadavky právní praxe.   

Práce s literaturou je na velmi dobré úrovni, citační aparát je veden lege artis. 

Oponovaná práce splňuje kritéria předepsaná pro práce diplomové, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. 

K rozpravě doporučuji úvahu o vynětí práv z vadného plnění z občanského zákoníku a 

spolu s dalšími instituty spotřebitelského práva ji zařadit do samostatného spotřebitelského 

kodexu. Jde o legislativní změnu, která však byla již diskutována a uvažována při přípravě 

občanského zákoníku, a která se již pravidelně objevuje v nejrůznějších materiálech i 

legislativní povahy.   

Konkrétnější otázka souvisí s povahou § 2169. Je opravdu nezbytné vykládat § 2169 za 

ustanovení kogentní povahy (s.61)? 
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