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Aktuálnost (novost) tématu:  

Ochrana spotřebitele, konkrétně nepřiměřená smluvní ujednání (zneužívající ujednání), není 

sice novým tématem ke zkoumání, nicméně pro každodenní důležitost otázek, které souvisí 

s ochranou spotřebitele, je třeba konstatovat, že jde o téma věčné, které není dosud 

v českém právním prostředí plně zpracováno. Diplomantka v úvodu práce píše, že téma 

považuje za velmi aktuální s ohledem na vývoj moderních technologií a s tím související 

pokročilejší praktiky podnikatelů s cílem parazitovat na nevědomosti spotřebitele. S tímto 

diplomantčiným postřehem lze sice souhlasit, nicméně ve vlastní práci se diplomantka 

žádnými zneužívajícími ujednáními, která by měla původ v moderních technologiích, 

nezabývá. 

Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Téma je z hlediska úrovně teoretických znalostí vyžadovaných pro jeho zpracování středně 

obtížné. Téma je tuzemskou a zahraniční doktrínou a judikaturou hojně pokryto. K řádnému 

zpracování je vyžadována nejen výborná orientace v českém závazkovém právu, nýbrž i 

v evropském spotřebitelském právu.  

Hodnocení práce 

1) splnění cíle práce  

Diplomantka si vytkla v úvodu práce za cíl hlubší analýzu nepřiměřených ujednání ve 

spotřebitelských smlouvách. Kvituji, že zúžila téma diplomové práce a tím si pro naplnění cíle 

vytvořila dostatečný prostor. Cíl práce tudíž diplomantka stanovila vhodně a v zásadě se jí ho 

podařilo i naplnit, byť se mohla pokusit ve větší míře o vlastní hodnocení zkoumaných dílčích 

otázek, zejména kritického zhodnocení judikatury. 

2) samostatnost při zpracování tématu 

Nepochybuji o tom, že diplomová práce byla vypracována diplomantkou zcela samostatně. 

Diplomantka předkládá k jednotlivým otázkám, které zkoumá, názory doktríny i judikatury (s 

důrazem na evropskou judikaturu). U některých zkoumaných otázek k nim zaujímá i vlastní 

argumentačně podložená stanoviska.  

3) logická stavba práce 

Práce vyjma úvodu a závěru je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola je věnována úvodu 

do právní úpravy ochrany spotřebitele. Druhou kapitolu diplomantka zaměřuje na vymezení 

základních pojmů souvisejících s tématem diplomové práce, a to na pojmy spotřebitelská 

smlouva, podnikatel a spotřebitel. Třetí kapitola je věnována obecnému vymezení 

nepřiměřených ujednání. Ve čtvrté kapitole diplomantka pojednává o výjimkách z obecného 

vymezení nepřiměřených ujednání. Pátá kapitola je věnována problematice seznamů 

nepřiměřených ujednání a šestá kapitola se zabývá právními následky nepřiměřených 

ujednání. Systematika práce je zvolena vhodně, protože koresponduje s vytyčeným cílem. 
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Jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Úvod i závěr plní svou funkci. Výtku činím k absenci 

dílčích shrnutí na konci každé kapitoly. 

4) hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Předloženou práci považuji po obsahové stránce za vcelku přínosnou. Práce není popisná, 

analýza problematických otázek je na slušné úrovni.  

Dále si dovolím připojit několik věcných poznámek k obsahu práce. Na straně 9 diplomantka 

tvrdí, že ustanovení spotřebitelského práva vychází z ochrany slabší strany, přičemž 

odkazuje na § 433 odst. 2 obč. zák. Jaký je rozdíl mezi ochranou spotřebitele a ochranou 

slabší strany? Odkdy máme v občanském právu zakotvenou generální klauzuli chránící slabší 

smluvní stranu? Z čeho diplomantka dovozuje, že právní úprava ochrany spotřebitele ve 

vztazích B2C vychází z vymezení podnikatele podle § 420 odst. 1 a 2 obč. zák. a nikoli z jeho 

vymezení podle § 421 odst. 1 obč. zák., a proto není významné se vymezením podnikatele 

podle § 421 odst. 1 obč. zák. zabývat (str. 13 shora)? Na téže straně dole diplomantka tvrdí, 

resp. se z kontextu zdá, že zastává názor, že § 420 odst. 2 obč. zák. je formulován jako 

vyvratitelná domněnka. Proč se to domnívá? Na str. 16 diplomantka zmiňuje, že v postavení 

spotřebitele není osoba, která poskytuje zajištění v souvislosti s podnikáním jiné osoby. 

K návaznosti na toto tvrzení je třeba se otázat, zda evropské právo ve všech případech 

vymezuje spotřebitele jednotně a zda se tvrzení diplomantky prosadí ve všech případech 

beze zbytku. Představme si, že banka žádá zajištění úvěru, který má být poskytnut 

společností s ručením omezeným za účelem výstavby nové tovární haly, a požaduje, aby byl 

úvěr zajištěn ručením ze strany jednatele a dále pak i ze strany všech společníků fyzických 

osob, včetně toho nejmenšího s podílem o velikosti 10 %. Budou tito ručitelé v daném 

případě v postavení spotřebitele nebo ne? Jaký je názor diplomantky na judikaturu týkající se 

smluvních pokut v obchodních podmínkách (str. 27 a 28)? Pokud jde o zkoumání právních 

následků nepřiměřených ujednání, je diplomantce známo Tilschovo dělení relativní 

neplatnosti? Dalo by se toto dělení použít i při klasifikaci právních následků nepřiměřených 

ujednání? A dovolá-li se spotřebitel závaznosti nepřiměřeného ujednání, může toto své 

jednání následně vzít zpět? 

5) práce s literaturou 

Použité zdroje jsou vcelku reprezentativní. Chválím práci s judikaturou Soudního dvora EU. 

Škoda, že diplomantka čerpala při zpracování diplomové práce jen z jedné zahraniční 

publikace. Jde-li o dodržení zásad odborné práce se zdroji, vytýkám diplomantce následující 

(drobné) nešvary: absence závěrečné revize seznamu literatury, v němž diplomantka mezi 

odborné články zařazuje monografie a komentáře (str. 51), při citování některých kolektivních 

děl absenci údaje o konkrétním autorovi citované pasáže (dílo citované v pozn. 49), 

nepřesnost při citaci (chyby ve jménech autorů, nepřesnost názvu – opět dílo citované v pozn. 

49) a konečně práci s prvním vydáním, je-li k dispozici druhé upravené a doplněné vydání 

(dílo citované v pozn. 49). Poznámkový aparát je dostatečně rozsáhlý (168 poznámek) a 

funkční. Chválím, že diplomantka nezapleveluje poznámkový aparát prostými odkazy na 

zákonná ustanovení. Pro čtenáře by bylo uživatelsky přívětivější, pokud by u odkazů na 

soudní rozhodnutí byla stručně vymezena právní otázka, kterou soud v daném rozhodnutí 

řešil (nejlépe v návaznosti na skutkový stav), spolu se závěrem, ke kterému dospěl.  

6) jazyková a stylistická úroveň  

Jazyková a stylistická úroveň textu je velmi dobrá. Práce je čtivá. Rušivě působí používání 

zkratky OZ pro občanský zákoník v případech, kdy diplomantka neodkazuje na konkrétní 
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zákonné ustanovení (např. str. 5, 6 či 9). Dále si dovolím diplomantku upozornit na to, že 

nelze při jedné příležitosti použít dvakrát týž druh závorek, nýbrž je třeba zvolit rozdílné typy 

závorek, např. zkombinovat oblé a hranaté (viz str. 33 apod.). 

7) úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je standardní.  

Otázky k zodpovězení při obhajobě 

K zodpovězení při obhajobě předestírám diplomantce k zamyšlení otázky předestřené výše a 

dále pak následující otázku: 

Jsou některá nepřiměřená ujednání upravená směrnicí Rady 93/13/EHS upravena i jinými 

zákony než občanským zákoníkem? 

Závěrečné hodnocení 

Celkově považuji práci za slušně zpracovanou. Diplomantka velmi dobře zvolila cíl diplomové 

práce i její strukturu. Práci proto považuji za způsobilou pro připuštění k ústní obhajobě. 

Předběžně navrhuji diplomovou práci ohodnotit klasifikačním stupněm velmi dobře. Konečné 

hodnocení však závisí na průběhu obhajoby, přičemž nevylučuji při jejím úspěšném průběhu 

konečné hodnocení výborně. 

 

 V Praze dne 23. dubna 2019 

 

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

          oponent diplomové práce  


