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8 Závěr 
 

Podnikatelé a spotřebitelé denně uzavírají rutinně kupní smlouvy, aniž by často 

přesně věděli, jaký má tato jimi uzavíraná kupní smlouva právní status nebo kde hledat 

zákonná ustanovení v případě rozporů. Tomuto stavu se nelze divit, vezmeme-li v úvahu 

komplikovanost a nepřehlednost této právní úpravy.  

V této práci jsem se v určitém rozsahu a úseku věnoval kupní smlouvě a jejím 

spotřebitelským aspektům, zejména s důrazem na vymezení vlastní působnosti občanského 

a obchodního zákoníku při uzavírání těchto smluv a s důrazem na právní postavení a 

definici spotřebitele v těchto smlouvách.  

Dospěl jsem k závěru, že podle současné české platné legislativy může být za 

spotřebitele považována i právnická osoba, podobně jako v některých dalších členských 

státech Evropské unie. Uvedená roztříštěnost pojmosloví v relaci evropského práva 

k českému právu způsobuje nepředvídatelnost práv a povinností subjektů na evropském 

trhu a v konečném důsledku vede k vyšším nákladům. V České republice se ale tato 

roztříštěnost týká i vnitrostátního práva, kde je pojem spotřebitele definován v jazykovém 

znění jinak v zákoně o ochraně spotřebitele a v občanském zákoníku. Toto jen dále 

prohlubuje právní nejistotu a nepředvídatelnost práva. Bylo by žádoucí tyto pojmy 

v českém právu přehodnotit, jednotně definovat a sjednotit. O zjednodušení a sjednocení 

na úrovni celé Evropské unie v současnosti usiluje zatím pouze návrh směrnice Evropské 

komise o právech spotřebitelů. Zda-li bude tato směrnice politicky průchodná se ukáže, 

plná harmonizace by určitě zpřehlednila a zjednodušila pojmosloví v této oblasti, na druhé 

straně by výrazněji zasáhla do suverenity jednotlivých členských států.  

V české právní úpravě by uvedené problémy mohly být eliminovány a předmětná 

právní úprava nově koncipovaná v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Ovšem 

podobně jako v případě návrhu nové evropské směrnice o právech spotřebitelů nelze 

počítat s tím, že ke schválení dojde v brzké době. 

Spotřebitelské kupní smlouvy jsou v dnešní moderní informační společnosti 

uzavírány stále častěji virtuálně, pomocí nejmodernějších prostředků komunikace na 

dálku. Toto způsobilo a dále bude způsobovat velký nárůst především přeshraničních 
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kupních smluv uzavíraných pomocí těchto prostředků dálkové komunikace, ale na druhé 

straně také vznik více přeshraničních sporů z těchto smluv. Domnívám se, že v souvislosti 

s těmito procesy se bude nutné do budoucna více věnovat zejména procesním aspektům 

této problematiky (zejména v přeshraničním styku), která v současnosti stojí spíše ve stínu 

evropského hmotného spotřebitelského práva. 

Přes výše uvedené se domnívám, že na poli ochrany spotřebitele v kupní smlouvě 

došlo od roku 2003, kdy byly do českého práva transponovány první evropské směrnice na 

ochranu spotřebitele, k určitému kvalitativnímu posunu, ale i k posunu ohledně právního 

vědomí jak spotřebitelů, tak podnikatelů. Oba tyto subjekty více znají svá práva, což vede 

ke kultivaci jejich vzájemných vztahů. Podle mého názoru bude nastolený trend 

pokračovat. Významnou měrou k tomu také může přispět efektivní výkon soudní moci a 

vymahatelnost práva, kde se podle mého názoru, i přes značné kritické hlasy, situace 

zlepšuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


