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1. Aktuálnost tématu  

Právní regulace ochrany spotřebitele je mimořádně dynamickou oblastí, která je významnou měrou 
ovlivňována evropským právem. Neujasněnost vztahu obchodních podmínek a adhezních smluv, 
problematický vztah ochranných ustanovení ve spotřebitelských smlouvách a obchodních 
podmínkách, resp. adhezních smlouvách i prolínání evropského a českého práva potom nabízí mnoho 
prostoru k analýze. Téma bylo zvoleno vhodně a lze ho hodnotit jako aktuální.   

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 

Zvolené téma lze zařadit mezi středně náročná témata. Pro jeho zpracování je nutné dobře ovládat 
závazkové právo i specifika postavení podnikatele. Evropský rozměr by se měl odrazit v zahrnutí 
zahraniční literatury a judikatury.  

3. Formální a systematické členění práce  

Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí, které jsou doplněné úvodem a závěrem.   

První část je obecná a zabývá se ústavně právní ochranou spotřebitele, dále je obsažen stručný 
přehled vývoje právní úpravy ochrany spotřebitele a zmíněny prameny. Zejména poslední dvě oblasti 
jsou pojednány velmi stručně a je otázkou, zda mají být v takové podobě součástí práce.  

Druhá část je označena jako právní ochrana spotřebitele. V rámci této části je vymezen pojem 
spotřebitel, podnikatel a spotřebitelská smlouva. V kapitole „Základní prostředky ochrany 
spotřebitele“ je pojednáno o komunikaci podnikatele se spotřebitelem a smlouvách uzavíraných 
adhezním způsobem.  

Vlastnímu tématu práce (obchodním podmínkám) je věnována třetí a čtvrtá část práce. Ve třetí části 
se autorka zabývá pojmem obchodní podmínky a řeší problematiku inkorporace obchodních 
podmínek do smlouvy.  

Čtvrtá část je zaměřena na konkrétní ujednání v obchodních podmínkách, a to překvapivá ujednání a 
smluvní pokutu.  

Práce je zakončena závěrem, jehož hlavní část je věnována problematice začlenění smluvní pokuty do 
obchodních podmínek.  

Struktura práce je zvolena vhodně, byť přínos první a druhé kapitoly pro vlastní práci je jen omezený. 

Ve třetí a čtvrté části se autorka věnuje tématu obchodních podmínek, nicméně vztah ke 

spotřebitelským smlouvám, jež je vlastním tématem diplomové práce, se na některých místech zcela 

vytrácí. Nevyváženě působí závěr, kde je příliš místa věnováno jednomu aspektu práce (smluvní 

pokutě).  

4. Vyjádření k práci  

Hlavní výhradou je nevelký rozsah vlastní analýzy. Např. na s. 35 autorka uvádí, že ustanovení 

o automatické prolongaci smlouvy nelze per se hodnotit jako právem reprobované (má být 

aprobované?) s odkazem na stanovisko Nejvyššího soudu, kde byla v konkrétním případě dovozena 



neplatnost ustanovení o automatické prolongaci smlouvy. Bližší argumenty pro závěr o zákazu 

prolongace smluv nicméně (i v dalším textu) chybí. Na jiném místě autorka (správně) poukazuje na 

neřešenou problematiku vztahu ustanovení o překvapivých ustanoveních obchodních podmínek 

(§ 1753 OZ) a nepřiměřených ujednáních spotřebitelských smluv (§ 1813 OZ), viz s. 41 - 42. Dále se 

však možným řešením nezabývá. Na s. 45 se autorka bez další argumentace přiklání k závěru, že 

důsledkem začlenění překvapivého ujednání do obchodních podmínek je jeho neexistence. Na to 

ovšem navazuje, že ujednání se může stát součástí smlouvy, když se ho strana dovolá; i zde chybí 

argumenty podporující takový závěr.  

5. Kritéria hodnocení práce  

Splnění cíle práce Cílem práce je „analyzovat právní úpravu a navazující judikaturu týkající se 

užívání obchodních podmínek ve spotřebitelských smlouvách“ (s. 1). Krom 

toho se autorka zamýšlí věnovat přípustnosti sjednání smluvní pokuty 

v obchodních podmínkách u spotřebitelských smluv (s. 1). Cíle bylo dosaženo 

částečně, když analýza mohla být výrazně hlubší (a volba tématu k ní nabídla 

mnoho prostoru).  

Samostatnost při 

zpracování tématu  

Není důvod se domnívat, že by diplomová práce nebyla zpracována 

samostatně.  

Logická stavba 

práce  

Logická stavba práce je vyhovující (viz výše bod 3). 

Práce se zdroji 

(využití 

cizojazyčných 

zdrojů, citace) 

Z domácích provenience jsou zpracovány dostupné zdroje.  

Cizojazyčné zdroje jsou využívány velmi omezeně, což je ke škodě práce, neboť 

evropský rozměr tématu k zohlednění cizojazyčných zdrojů vybízí.  

Vážným nedostatkem je, že v případě kolektivních děl není citován konkrétní 

autor; to je u děl s velkým množstvím autorů (např. komentáře k občanskému 

zákoníku) problematické. Citace jsou navíc nejednotné (např. v případě díla 

Obchodní podmínky od J. Bejčka a kol. jsou autoři uvádění celým jménem, u 

většiny ostatních citací je uváděna pouze iniciála křestního jména).  

Hloubka 

provedené analýzy 

Diplomantka bohužel zůstala ve své práci spíše na povrchu.  

Jazyková a 

stylistická úroveň  

Text je plynulý a srozumitelný; nesrozumitelná vyjádření jsou spíše výjimkou. 

Gramatické chyby (zejm. interpunkce, špatné koncovky sloves) se vyskytují 

v omezené míře.  

V některých případech není terminologie zvolena vhodně [např. občanský 

zákoník z r. 1964 je označován jako starý občanský zákoník (lépe např. 

občanský zákoník z roku 1964 apod.)] 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě  

 Otázky k zodpovězení při obhajobě 

o Diplomantka uvádí, že spotřebitel bude vždy slabší stranou (s. 11). Bylo by tomu tak 

v případě, že by na jedné straně stál právně a ekonomicky vzdělaný spotřebitel (např. 

působící jako obchodní ředitel významné společnosti) a na druhé straně drobný 

živnostník (např. řemeslník)?  



o Diplomantka poukazuje na skutečnost, že je sporné, zda podnikatel – fyzická osoba má 

být při prodeji obchodního závodu považován za spotřebitele či nikoliv (s. 12). Jaké jsou 

argumenty pro ten který závěr?  

o Diplomantka uvádí, že mimo běžné situace by měly být informace spotřebiteli, který 

nehovoří českým jazykem, sdělovány v jiných jazycích než v českém jazyce (s. 17-18). Jaké 

okolnosti by takovou povinnost podnikatele založily?  

o Diplomantka uvádí, že v případě uzavírání smlouvy adhezním způsobem musí smlouva 

vedle inkorporační doložky obsahovat i poučení o zvláštním významu této inkorporační 

doložky, a to pod sankcí neplatnosti (s. 30). Z čeho je takový závěr možno dovodit a jak by 

mělo poučení vypadat?  

o Diplomantka rozporuje tvrzení K. Csacha, že § 1753 OZ je výrazem ochrany slabší smluvní 

strany (s. 41). Z čeho K. Csach při tomto závěru zřejmě vycházel? Pro úplnost uvádím, že 

z textu není zřejmé, zda se ostatní vyjmenovaní autoři (chybí citace) připojili k názoru K. 

Csacha či zastávají stejné stanovisko jako autorka.  

 Doporučení/nedoporučení k obhajobě 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 Navržený klasifikační stupeň 

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat velmi dobře nebo dobře, a to podle průběhu obhajoby.  

 

V Praze dne 17. prosince 2019  

 

 

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 

oponent diplomové práce 

 


