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Závěr 
 

      Dynamičnost oblasti vyložené právní úpravy doprovází snaha přizpůsobit instituty 

spotřebitelského práva neustále se měnícím podmínkám a zároveň prohlubovat ochranu 

poskytovanou spotřebiteli. Byť se náhled na spotřebitele jako člověka v současné době 

změnil, od představy neinformované, nekritické a důvěřivé oběti nepoctivých obchodníků až 

k dnešnímu chápání spotřebitele jako asertivního a samostatného individua orientujícího se 

v současné informační společnosti a vyhledávajícího poznatky o zboží z vlastní iniciativy, je 

ochrana spotřebitele současným trendem soukromého práva.  

     Dle mého mínění je ochrana spotřebitele co do kvality právních předpisů na uspokojivé 

úrovni. Do budoucna již není třeba výrazně prohlubovat ochranná ustanovení, aby se 

pomyslná rovnováha mezi spotřebitelem a dodavatelem nakonec nevychýlila na 

stranu dominance spotřebitelova postavení. Postačí důraz na prosazování platných právních 

předpisů.   

     Problémem je ale značná roztříštěnost právní úpravy a z toho pramenící její nepřehlednost 

pro laického uživatele. Tento nedostatek snad bude odstraněn jednodušším a systematičtějším 

uspořádáním nástrojů spotřebitelského práva v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva 

a přijetí nového občanského zákoníku.  

     Nepříjemným faktem je stále nízká informovanost spotřebitelů o jejich právech a 

povinnostech vyúsťující v neschopnost spotřebitele prosazovat nároky, jež mu náleží, a 

s úspěchem je namítat protřelému obchodníkovi. Proto je třeba zajistit spotřebiteli snadný a 

efektivní přístup k informacím, do této oblasti by tedy měly soustředit svou snahu nejrůznější 

spotřebitelská sdružení. 

     Podstatné úsilí je třeba vyvinout zejména v oblasti vymahatelnosti práv spotřebitelů. Lidé 

o svých právech už ledasco vědí, ale v zájmu ekonomičnosti jsou nuceni se smířit s křivdou a 

nechat se ošidit. Jasným argumentem je totiž hodnota sporu a kvůli tisícikoruně není většina 

spotřebitelů ochotna podstupovat složitý a finančně náročný soudní proces s nejistým 

výsledkem. Tak si ale obchodníci uvědomující si tento fakt přicházejí v součtu na nemalé 

nepoctivé zisky. Veřejnoprávní ochrana poskytovaná spotřebiteli sice představuje jeden 

z efektivních prostředků proti podvodnému podnikateli, ale spotřebiteli ve svém důsledku 

ztracené peníze nevrátí.  

     Právní normy regulující ochranu spotřebitele prošly pouze krátkým vývojem 

poznamenaným snahou zákonodárce čerpat při konstrukci jednotlivých institutů  především 

z rozvinutějších zahraničních úprav. V povědomí společnosti se určité z nich neprosadily a 
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nejsou tak v praxi téměř využívány. Výklad některých takto převzatých institutů činí 

v kontextu s českou právní úpravou nemalé problémy podpořené stále neexistující 

judikaturou, která by je odstranila. 

     Závěrem je třeba poukázat na to, že i přes stále trvající obtíže, se kterými se právní úprava 

i praxe ochrany spotřebitele potýká, dochází k neustálému pokroku na straně povědomí 

spotřebitelů o jejich právech, i na straně obchodníků vědomých si svých povinností, kterým je 

třeba dostát. Doufejme, že  míra dobrovolného uspokojení spotřebitelových oprávněných 

nároků podnikatelem se bude nadále zvyšovat. 


