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Oponentský posudek 

Jméno diplomantky: Daniel Martiška 

Téma práce: Spotřebitel ve smlouvách uzavíraných na trhu 

elektronických komunikací 

Rozsah práce: 137 stran 

Datum odevzdání práce: 14. 06. 2021 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Spotřebitelské právo a zejména pak právo elektronických komunikací představuje 

novější kapitolu občanského práva. Téma je však velmi aktuální. Aktuálnost daného 

tématu je dána zejména nabytím účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. k 1. 1. 

2014 a rovněž i častými legislativními změnami relevantních právních předpisů (jak 

vnitrostátních, tak i evropských).  

Téma lze s ohledem na tyto okolnosti hodnotit jako aktuální. 

 

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

použité metody 

Téma je náročné z hlediska znalostí příslušných ustanovení občanského zákoníku, 

evropských právních předpisů a zejména pak zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 

komunikacích) a jeho vazeb na další soukromoprávní předpisy. S tímto souvisí i 

nezbytná znalosti judikatury českých soudů a Soudního dvora Evropské unie 

v Lucemburku. S ohledem a cíle práce se autor musí vyhnout jen prostému popisu 

právní úpravy či judikatury, ale skutečně i identifikovat problémová či sporná místa 

právní úpravy a případně i vyjádřit vlastní stanovisko a názor, jak problémovou právní 

úpravu změnit či upravit. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je členěna do tří kapitol, k tomu je potřeba přičíst úvod a závěr. Po úvodu 

následuje kapitola o oprávní úpravě a základních pojmech, poté se autor věnuje smlouvě 

o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, následuje kapitola 

o vybraných institutech ve smlouvách uzavíraných se spotřebiteli na trhu elektronických 

komunikací a práci zakončuje závěr.  

Uvedenou strukturu zvolenou autorem považuji sice za ještě akceptovatelnou, ale 

nikoliv za zcela optimální.  

Jde předně o velmi (až extrémně) dlouhou práci. Celá práce má 280.934 znaků, což 

představuje více než dva a půl násobek minimálního rozsahu diplomové práce. 

K důležitým prvkům kvalifikačních prací patří i schopnost autora vyjádřit své myšlenky 

v rozsahu přiměřeném typu dané kvalifikační práce. Rovněž autor musí být schopen své 

myšlenky formulovat jasným a výstižným způsobem bez zbytečného sdělování 

skutečností souvisejících s projednávaným tématem jen volně či sdělování obecných 

skutečností a informací. V případě, kdy autor velmi výrazně přesahuje stanovený limit 

pro daný typ kvalifikační práce, musí navýšená délka kvalifikační práce mít 
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odpovídajícím způsobem výrazně vyšší kvalitu, aby byl odůvodněn podstatně navýšený 

celkový rozsah práce. V daném případě je tak práce velmi dlouhá, avšak velmi zvýšený 

rozsah celé práce je bez úměrného zvýšení kvality celé práce.  

Další výtku mám k rozvržení kapitol. Celou práci autor rozvrhl do tří kapitol. To u práce 

takto značně velkého rozsahu považuji za velmi malý počet značně ztěžující následnou 

orientaci čtenáře v práci. Je možné poukázat na kapitolu č. 3, nazvou „vybrané 

instituty“, ve které autor analyzuje pouze dva vybrané instituty. 

Mám za to, že značně naddimenzovaná je zvláště první kapitola, kde autor analyzuje i 

zcela obecné pojmy spotřebitelského práva. Autor se zde zabývá skutečnostmi 

s tématem souvisejícími jen velmi volně nebo až dokonce nesouvisejícími vůbec nijak 

(např. otázka, zda fyzická osoba pronajímající nemovitosti je či není podnikatel, sdělení, 

že jednatel a společník korporace není podnikatel nebo sdělení, problematika tzv. 

zastřených pracovněprávních vztahů na str. 25, sdělení, že výkon advokacie je 

podnikání - str.  26 nebo velmi rozsáhlé obecné pojednání o povinnosti srozumitelných 

sdělení spotřebiteli, výkladu ustanovení § 1812 – str. 34 a násl.). Jakkoliv je toto možné 

do práce zahrnout, autor by se měl však soustředit na vlastní téma práce (specifické 

postavení spotřebitele na trhu elektronických komunikací) a nikoliv na analýzu 

obecných aspektů spotřebitelských smluv (bez konkrétní vazby na téma práce). Např. 

autor na str. 26 až 37 práce se zabývá obecnými aspekty spotřebitelských smluv, 

přičemž se na uvedených stranách ani jednou nezmínil o tom, jaký mají tyto výklady 

vazbu na postavení spotřebitele v elektronických komunikacích. Ani v následujících 

kapitolách není na tyto části práce odkazováno. 

 

4. Vyjádření k práci 

Práce představuje poměrně ucelené zpracování daného tématu. Autor v práci na 

několika místech provádí korektní analýzu právního problému, který si vytkl. Je možné 

pozitivně ocenit práci se zákonným textem, kdy se autor nepochybně seznámil s texty 

právních předpisů, a to i jejich různých časových zněních. Rovněž je i zřejmá autorova 

určitá „zapálenost“ pro oblast spotřebitelského práva, tak i jeho zjevné zkušenosti se 

smluvní dokumentací v dané oblasti. 

 

Práce vykazuje částečné některé nedostatky ohledně použitých pojmů a výrazů. Na str. 

8 užívá autor nesprávně „německý ABGB“. Na str. 25 používá autor pojem „osoba 

samostatně výdělečně činná“, což však není terminologicky správný pojem soukromého 

práva.  Na str. 39 odkazuje autor na směrnici, přičemž uvádí, že tato „užívá termín 

„unfair terms“. Autor však zcela pomíjí, že směrnice nemá angličtinu jako jediný 

závazný jazyk. Další závazné jazykové verze (k datu vydání dané směrnice) užívají 

pojem „zneužívající“ klauzule (např. němčina či francouzština). 

 

Na str. 84 práce autor terminologicky nesprávně uvádí, že smluvní pokuta „utvrzuje 

závazek“. 

Na str. 85 autor terminologicky nesprávně uvádí, že „operátor má zájem utvrdit svou 

pohledávku za spotřebitelem“.  
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5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Mám za to, že autor vytčený cíl práce splnil. Je možné pozitivně 

ocenit autorovo vymezení cílů práce, když však mám za to, že 

autor se od stanovených cílů příliš odchyloval podrobným 

pojednáním o obecných tématech. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autor pracoval samostatně. Nemám pochyb o tom, že práce je 

samostatným autorovým dílem. 

Logická stavba práce Logická stavba práce není zcela optimální. Celý text velmi 

rozsáhlé práce je členěn jen na tři kapitoly. Práce je velmi (až 

extrémně) dlouhá. Mám přesto za to, že je možné autorem 

zvolenou koncepci a rozvržení práce akceptovat. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací 

Autor v dostatečné míře pracuje s českými zdroji, se 

zahraničními zdroji není pracováno téměř vůbec. S ohledem na 

skutečnost, že spotřebitelské právo je velmi harmonizováno 

v rámci EU, bylo na místě alespoň částečně čerpat ze 

zahraničních zdrojů týkajících se spotřebitelského práva. 

Autor u kolektivních děl v rozporu s citační normou necituje 

autora citované pasáže.ni 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Kladně hodnotím analýzu autora k ochraně práv spotřebitelů. 

Některé kapitoly však mohly být podrobnější a pečlivě a 

hlouběji analyzovat právní otázky, které s danou právní 

úpravou vznikají – např. právě otázky přípustnosti a výše 

smluvních pokut ve spotřebitelských sporech ve srovnání k 

„obecnému“ právu a analýza otázky, jak je zajištěno ústavní 

právo spotřebitele na přístup k soudu s ohledem na to, že spory 

řeší ČTÚ. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky)  

Text je řádně členěn, nadpisy a podnadpisy jsou logicky a 

strukturovaně číslovány. Velikost textu je rovněž obvyklá. 

Práce obsahuje ukázky vzorové smluvní dokumentace. 

Jazyková a stylistická úroveň V práci se nevyskytují překlepy a pravopisné chyby.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Připomínky: 
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Připomínky mám zejména k celkovému rozsahu a rozvržení práce – k tomu část 4. tohoto 

oponentského posudku. Specifikem úzkého vymezení práce je právě možnost autora vyhnout 

se pojednání o obecných otázek a soustředit svou pozornost na podrobnou analýzu zkoumané 

úzké problematiky. Toto však autor nenaplnil zcela beze zbytku, když svou práci značně 

naddimenzoval pojednáními o obecných otázkách. 

Dále mám připomínky zejména k části práce týkající se smluvní pokuty. 

Na str. 71 autor nepřesně uvádí, že smlouvy často obsahují smluvní pokuty, které by bez 

písemného ujednání byly nevymahatelné 

Na str. 84 autor nepřesně uvádí, že smluvní pokuta utvrzuje závazek. 

Na str. 84 autor uvádí, že „Zkrátka stačí, pokud k nějaké skutečnosti utvrzené smluvní pokutou 

nedojde.“ Toto neodpovídá zcela skutečnosti a povaze smluvní pokuty, když tato může 

zajišťovat i povinnost dlužníka, že k určité skutečnosti dojde (např. dlužník učiní určité právní 

jednání nebo faktický úkon, které se zavázal neučinit). 

Na str. 85 práce autor uvádí, že „Má-li být smluvní pokuta platně sjednaná a vymahatelná, musí 

být její výše přiměřená. V opačném případě by se jednalo o neplatnou, právem nevymahatelnou, 

smluvní pokutu.“ Nelze souhlasit se závěrem autora, že „nepřiměřená výše smluvní pokuty“ 

má za následek neplatnost sjednané smluvní pokuty (ať již relativní nebo absolutní). Smluvní 

pokuta sjednaná v nepřiměřené výši vede pouze k moderaci výše smluvní pokuty, ale nikoliv 

k její neplatnosti. Bez ohledu na toto se autor nevyjadřuje k tomu, zda jde o smluvní pokuty 

relativní nebo absolutní.  

Na str. 87 autor uvádí, že „však v zahraničí kumulace smluvních úroků z prodlení a zákonných 

úroků z prodlení tak, obvyklá není“, aniž by jakkoliv toto své tvrzení dokládal odkazy na 

relevantní zahraniční právní úpravy nebo literaturu či judikaturu. 

Na str. 88 autor uvádí, že výkon práva odstoupit od smlouvy nebo vypovědět smlouvu nemůže 

založit nárok na zaplacení smluvní pokuty“. Zde však autor neanalyzoval nejnovější judikaturu 

Nejvyššího soudu, ze které plyne, že Ujednání stran, které vznik práva na smluvní pokutu váže 

kromě porušení povinnosti na další právní skutečnost, kterou je odstoupení od smlouvy 

věřitelem pro porušení povinnosti dlužníkem, není zakázáno. Jde o ujednání o smluvní pokutě 

ve smyslu § 2048 o. z. (rozsudek NS ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 23 Cdo 1192/2019 = Rc 

55/2020). 

Otázky k obhajobě: 
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• O jaký typ smluvního ujednání dle občanského zákoníku se jedná v případě povinnosti 

zaplatit finanční částku za „nákladově orientovanou upomínku upozorňující na možné 

omezení služeb“ o kterém autor píše na str. 87 práce?  

• Je neúčtování určitých služeb osobám starším 65 let (viz str. 66 práce) v souladu 

s antidiskriminačním zákonem (§ 2 odst. 3 antidiskriminačního zákona)? 

• Jak je zajištěno ústavní právo spotřebitele na přístup k soudu s ohledem na to, že spory 

se spotřebiteli jsou řešeny prostřednictvím ČTÚ? 

• Má autor za to, že nález ÚS ČR sp. zn. I. ÚS 3512/11 ze dne 11. listopadu 2013 ohledně 

zákazu smluvní pokut v tzv. všeobecných obchodních podmínkách, je v souladu 

s evropským právem, když k danému právnímu závěru dospěl Ústavní soud bez 

předložení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie k výkladu směrnice 

č. 93/13/EHS? Považuje v tomto ohledu autor za souladné s cíli Evropské unie ohledně 

ochrany spotřebitelů, že dle závěru Ústavního soudu je otázka přípustnosti sjednávání 

smluvních pokut ve všeobecných obchodních podmínkách přenechána vnitrostátní 

judikatuře bez vazby na právo Evropské unie a výklad Soudního dvora Evropské unie? 

Je pojem „nepřiměřená podmínka“ ve smyslu citované směrnice autonomním pojmem 

práva Evropské unie? 

• Považuje autor „pronájem nemovitostí fyzickými osobami ve velkém rozsahu“ za 

podnikání (v návaznosti na jeho sdělení na str. 26)? 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuji práci k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň 2 v návaznosti na výsledek obhajoby 

 

V Praze dne 03. 09. 2021 

       JUDr. Michael Zvára, Ph.D., LL.M. 

       oponent 
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