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Právní regulace obsahu smlouvy v B2C vztazích (z hlediska ochrany 

spotřebitele) 

 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje právní regulaci obsahu spotřebitelské smlouvy 

z perspektivy spotřebitele. Práce je konkrétně cílena na úpravu oblasti nepřiměřených ujednání, 

kterou hlouběji analyzuje. Hodnocena je transpozice evropské úpravy a případné nedostatky z ní 

plynoucí. Diplomová práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol, které rozvíjejí téma od 

obecných základů až ke konkrétním aspektům ochrany spotřebitele před nepřiměřenými 

ujednáními ze strany podnikatele. 

První kapitola pojednává obecně o ochraně spotřebitele, představuje základní 

charakteristiku spotřebitelského práva a nastiňuje nejdůležitější prameny právní úpravy, včetně 

ústavních principů. 

Druhá část vymezuje základní definice týkající se tématu, které jsou používány napříč 

celou diplomovou prací. Pozornost je věnována problémům spojeným s pojmy spotřebitelské 

smlouvy a podnikatele a spotřebitele jako smluvních stran těchto kontraktů. 

Třetí kapitola se již zabývá tématem nepřiměřených ujednání, když komplexně pojednává 

o obecném vymezení zneužívajících klauzulí ve směrnici o nepřiměřených ujednáních a 

občanském zákoníku. Důraz je kladen na jednotlivé definiční znaky vyložené judikaturou 

Soudního dvora Evropské unie stejně jako vyšších soudů České republiky. Kriticky je 

zhodnoceno provedení implementace směrnice o nepřiměřených ujednáních do občanského 

zákoníku. Diplomová práce v této části reflektuje též návrh novely občanského zákoníku, která 

má za cíl nedostatky právní úpravy odstranit a přiblížit ji více úpravě evropské.  

Čtvrtá kapitola se věnuje výjimkám z obecného vymezení nepřiměřených ujednání a 

odlišnostem ve znění, které mohou způsobovat interpretační i aplikační problémy.  

V páté kapitole jsou vymezeny rozdíly mezi seznamy nepřiměřených ujednání na 

evropské i národní úrovni. Analyzovány jsou vybrané podmínky ze seznamu implementovaného 

do občanského zákoníku, stejně jako podmínky, které převzaty do národního právního řádu 

nebyly. 

Závěrečná kapitola rozebírá důsledky spojené s použitím nepřiměřených ujednání. 

Akcent je kladen nejen na důsledky pro podnikatele, ale i oprávnění pro subjekty podpory 

spotřebitelů. Poslední část této kapitoly je věnována návrhu novely směrnice o nepřiměřených 

ujednáních, jež má za cíl zefektivnit vymáhání dodržování spotřebitelské ochrany 

prostřednictvím sankcí a pokut.  
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