
  

Užití tzv. obchodních podmínek ve vztazích ze spotřebitelských smluv 

Abstrakt 

 

Tématem práce je užití tzv. obchodních podmínek ve vztazích ze spotřebitelských 

smluv, kdy tato problematika je aktuální, neboť spadá do právní oblasti ochrany spotřebitele, 

která patří k současným nejmodernějším trendům soukromého práva. Cílem této práce je 

především analyzovat právní úpravu užívání obchodních podmínek ve spotřebitelských 

smlouvách a zhodnotit možnost sjednávání smluvních pokut v obchodních podmínkách 

u spotřebitelských smluv.  

Diplomová práce je rozdělena na čtyři kapitoly. Prví z nich je zaměřena na prameny 

právní úpravy, které můžeme rozdělit na soukromoprávní a veřejnoprávní. Rozboru jsou 

stručně podrobeny ústavní základy ochrany spotřebitele, neboť ta nespadá pouze do 

podústavní roviny. Ústava ani Listina s pojmem ochrana spotřebitele výslovně nepracují, 

nicméně vyplývá ze střetu autonomie vůle a principu rovnosti. Pozornost je v této kapitole 

rovněž věnována vývoji ochrany spotřebitele a vlivu práva Evropské unie na tuto 

problematiku. 

V druhé kapitole práce je pozornost věnována rozboru základních pojmů jako jsou 

spotřebitel, podnikatel či spotřebitelská smlouva a je zde upozorněno na případné problémy, 

které mohou při jejich výkladu vzniknout. Jsou zde rovněž popsány základní prostředky 

ochrany spotřebitele a jejich právní úprava zejména v občanském zákoníku. V závěru druhé 

kapitoly této diplomové práce je blíže rozebrána problematika pravidel komunikace 

podnikatele se spotřebitelem a specifika smluv uzavíraných adhezním způsobem. 

Třetí a čtvrtá kapitola práce, které jsou stěžejní, se týkají obchodních podmínek. Ve 

třetí kapitole je podrobena rozboru jejich úprava, pojem a účel. Pozornost je věnována 

druhům obchodních podmínek a specifikům jejich užívání ve vztazích ze spotřebitelských 

smluv. Dále je zde rozebrán proces inkorporace obchodních podmínek a v závěru této 

kapitoly je pozornost věnována přípustnosti ujednání obchodních podmínek a blíže pak 

ujednání o automatické prolongaci smlouvy a ujednání o ultimativní změně obchodních 

podmínek. Poslední kapitola práce je věnována nepřípustným ujednáním v obchodních 

podmínkách. Pozornost je zde věnována problematice překvapivosti ujednání obchodních 

podmínek a rozboru relevantních soudních rozhodnutí. Na konci čtvrté kapitoly je podrobena 

rozboru problematika sjednávání smluvních pokut v obchodních podmínkách ve vztazích ze 

spotřebitelských smluv a její zhodnocení dle současně účinné právní úpravy. 
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