
Resumé 
 

Cílem této diplomové práce je analyzovat otázku práva spotřebitelských smluv 

v České republice v kontextu evropského práva. 

Práce je složena ze šesti kapitol, každá z nich se zabývá různými aspekty 

spotřebitelského práva. První kapitola je úvodní a nabízí obecný náhled na 

zkoumané téma a moji osobní motivaci pro výběr daného tématu. 

Druhá kapitola je rozdělena do dvou částí. První část rekapituluje velmi krátkou 

historii spotřebitelského práva. Druhá část se soustředí na evropské spotřebitelské 

právo a jeho přímý vliv na české zákonodárství. 

Třetí kapitola je stěžejní kapitolou diplomové práce, neboť definuje základní 

terminologii spotřebitelského práva: smlouvu, spotřebitele a dodavatele. Kapitola je 

rozdělena do tří částí: jedna část pro každý pojem. V první části je také pojednání o 

uzavírání smlouvy, e-shopech a zvláštních smluvních typech podle občanského 

zákoníku. O tématu je pojednáváno z hlediska českého i evropského práva 

s relevantní judikaturou. 

Čtvrtá kapitola je rozdělena do dvou částí a pojednává o ochraně spotřebitele. První 

část se věnuje té odnoži práva ochrany spotřebitele, které je upraveno právem 

veřejným (především pak správním a trestním právem). Druhá část je pro tuto 

diplomovou práci důležitější a definuje ochranu spotřebitele z hlediska 

soukromoprávního (především pak práva občanského a obchodního). Součástí 

tohoto bloku je problematika odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 

způsobenou vadným výrobkem, odpovědnost za vady a informační povinnost. 

Pátá kapitola se soustředí na změny, které přináší nový občanský zákoník (zákon č. 

89/ 2012 Sb.), které dlí především v terminologii zákona. Kritice je podrobeno 

zařazení spotřebitelského práva do předmětného kodexu. 

Závěry jsou uvedeny v šesté kapitole. Hlavním cílem diplomové práce bylo 

zanalyzovat základní otázky spotřebitelského smluvního práva a podrobit je kritice. 

V diplomové práci navrhuji změnu legislativy evropského práva.  V rámci české 



legislativy pak lze diskutovat o změně nového občanského zákoníku a vytvoření 

zvláštního spotřebitelského kodexu. Toto řešení shledávám pravděpodobně 

nejvhodnějším řešením, jak předejít riziku častých novelizacích vznikajících 

v důsledku změn a vývoje evropského spotřebitelského práva.    


