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1. Úvod 

 
Pro spotřebitelské smlouvy, jakožto tématu své diplomové práce, jsem se rozhodla 

na základě své pracovní zkušenosti v SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, kde jsem 

pracovala jako poradkyně na telefonní lince. Měla jsem tak možnost sledovat 

spotřebitelské právo nejprve z pohledu praxe, konkrétně z pohledu studentky práv, 

která se setkává s problémy spotřebitelů v jejich běžném spotřebitelském životě. Tím, 

že se tázající ptali na normální, obyčejné a v životě často se opakující situace, měli 

jsme my, zaměstnanci a zároveň spolužáci z fakulty, možnost zjistit právě tu onu 

charakteristickou vlastnost spotřebitelského práva, kterou je právě jeho normálnost, 

obyčejnost a stále se opakující se využitelnost v životě. Spotřebitelské právo je 

součástí každodenního života každého jedno z nás. 

Znalost spotřebitelského práva je tak znalostí praktickou, a to pro každého. Znalost 

práva náležející spotřebiteli je dle mého názoru základním kamenem, který může 

přispět k vyšší úrovni ochrany spotřebitele v České republice, neboť sebelepší zákon, 

sebelepší právní úprava ani sebelepší judikatura soudů nemohou nahradit neznalost 

právních předpisů. V situacích, kdy bude spotřebitelské právo ohýbáno či obcházeno 

a spotřebitel bude žít v mylném domnění, že takovéto jednání je zcela po právu, 

nelze očekávat zásah ze strany zákonodárce a nelze něco takového přičítat na vrub 

špatnému zákonu. Platí zásada vigilantibus iura. 

Spotřebitelské právo nabízí spotřebiteli, slabší smluvní straně v prvním vztahu, 

zvláštní práva. Mezi ně patří například právo na informace v rámci předsmluvního 

vyjednávání nebo odstoupení od smlouvy, a to v některých případech i bez udání 

důvodu. Právo na odstoupení od smlouvy sice je výrazným zásahem do právní 

zásady, že smlouvy mají být plněny, ale velmi výrazným nástrojem ochrany v rukách 

spotřebitele. Spotřebitelova možnost odstoupit od například distanční kupní smlouvy 

bez udání v důvodu v předem stanovené lhůtě motivuje dodavatele k tomu, aby 

dodával takové zboží, které si spotřebitel bude chtít ponechat a dojde k naplnění 

účelu smlouvy, tedy že jedna strana zboží prodá a obdrží za něj předem stanovenou 

peněžní částku a druhá strana zboží koupí výměnou za předem stanovenou peněžní 

částku. Dalšími důležitými nástroji ochrany spotřebitele jsou: odpovědnost za vady na 

výrobku upravená v občanském zákoníku a odpovědnost za škodu způsobenou 

vadou výrobku upravenou zvláštním zákonem. Oba dva zmíněné instituty si kladou 
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za účel bezvadnost a bezpečnost zboží (výrobků), které jsou na trhu k dispozici, 

přičemž v obou případech v situacích, kdy dojde k porušení těch předpisů, na 

základě nichž je odpovědnost konstruována, je takové jednání sankcionováno. 

Tato diplomová práce si klade za cíl nejen definovat základní pojmy spotřebitelského 

práva, tedy spotřebitelskou smlouvu, spotřebitele, ale i dodavatele, ale také upozornit 

právě na důležité instituty související s ochranou spotřebitele, jak byly zmíněny v 

předcházejícím odstavci. Je vhodné hned v úvodu zmínit, že velký vliv na českou 

legislativu má legislativa evropská. Spotřebitelské právo úzce souvisí se základními 

svobodami evropského práva- a především pak s volným pohybem osob a volným 

pohybem zboží po Evropské unii. Je v zájmu celé Unie, aby byly odstraněny 

nejrozličnější bariéry mezi jednotlivými státy a nebylo tak zabráněno v realizaci 

zmíněných svobod. Nadto je pro evropské občany dobré, když mají jistý zaručený 

minimální standard po celé Unii. 

Vnitřní stavba práce vypadá tak, že budou popisovány jednotlivé pojmy a ty následně 

podrobeny kritice, ať už silně negativní či pozitivní. Základem pro mou práci je zákon 

č. 40/ 1964 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. Z tohoto zákona 

vycházím nejen z toho důvodu, že je nejen platný, ale i účinný, ale ve zkoumané 

oblasti spotřebitelských smluv i v podstatě předlohou pro zákon č. 89/ 2012, 

občanský zákoník, který bude účinný od 1. 1. 2014. Jak jsem zmínila, evropské právo 

má na to české významný vliv a velká část české úpravy je implementací evropských 

směrnic, které se změnou občanskoprávního kodexu nikterak nemění. Co je tedy 

napsáno o smlouvách v platném a účinném občanském zákoníku, platí i pro platný  

a zatím neúčinný občanský zákoník. V práci obecně platí pravidlo, že není-li řečeno 

jinak, je pracováno se zákony v platném a účinném znění.  

Ráda bych na tomto místě poděkovala nejen své alma mater, Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze, za možnost využití stipendijního programu Erasmus 

LL.P., který jsem absolvovala na belgické Universiteit Antwerpen, kde byla diplomová 

práce z části zpracována. Mé poděkování dále patří katedře občanského práva, 

zvláště pak vedoucímu mé práce panu profesoru Švestkovi, za schválení 

individuálního tématu diplomové práce, díky čemuž jsem nepovažovala psaní 

diplomové práce za činnost nudnou a nezáživnou. Mé osobní poděkování patří Lucii 

Machálkové za jazykovou korekturu diplomové práce, které se věnovala ve svém 

volném čase.  
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2. Vývoj spotřebitelského práva, vliv evropského práva 

 
Ke spojení výkladu vývoje spotřebitelského práva a evropské legislativy v jednu 

kapitolu jsem se rozhodla na základě skutečnosti, že to bylo právě evropské 

sekundární právo, které jako první ve druhé polovině dvacátého století přiznalo 

spotřebitelům specifická práva1. Ač tedy spotřebitel tak, jak ho známe a definujeme 

dnes (o tom na jiném místě diplomové práce), vždy neexistovala taková speciální 

úprava, která by zajišťovala jeho postavení, prvopočátky řešení právního postavení 

spotřebitelů jsou datovány do dvacátých let dvacátého století. To samozřejmě 

neznamená, že by žádná ustanovení týkající se toho, co dnes nazýváme 

spotřebitelským právem, neexistovala, například římské právo znalo institut 

odpovědnosti za skryté vady při prodeji zboží a Magna Charta Libertatum z roku 

1215 proto, aby splnila účel práva jakožto způsobu ochrany zdraví a ekonomických 

zájmu spotřebitele, stanovila jednotné míry pro víno, pivo či obilí2.  

Můžeme se tak mít za to, že vždy existovala taková ustanovení, která měla za úkol 

chránit spotřebitele, ale trvalo dlouhou dobu, než byla spotřebitelskému právu 

věnována zvláštní pozornost takovým způsobem, aby ochrana spotřebitele byla 

jedním z mement zákonodárné činnosti. Dnes je ochrana spotřebitele součástí 

Smlouvy o fungování Evropské unie3. Cestu spotřebitelského práva lze s ohledem na 

evropskou legislativu tedy označit jako „od ustanovení-jen-tak- mimochodem až  

k významným mezinárodním dokumentům během“.  

První zmínku ochrany spotřebitele nalézáme v rámci evropského práva v roce 1972, 

kdy bylo v závěrech pařížského summitu konstatováno, že „zlepšování životních 

podmínek zahrnuje ochranu zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a ochranu 

ekonomických zájmů.“4 V roce 1975 byl přijat Předběžný program ochrany 

spotřebitele a informační politiky Evropského hospodářského společenství, který 

obsahoval pět základních práv spotřebitele (právo na ochranu zdraví a bezpečnosti, 

právo na ochranu hospodářských zájmů, právo na náhradu utrpěné škody, právo na 

informace a vzdělání a konečně právo na řádný proces). V primárním právu 

                                                
1 Srovnej Dvořák, Jan; Knapp, Viktor; Knappová, Marta in Švestka, Jiří; Dvořák, Jan a kolektiv: Občanské 
právo hmotné 2. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, páté vydání, s. 39. 
2 Cartwright, Peter at al.: „Consumer Protection in Financial Services.“ The Hague- London- Boston: Kluwer 

Law International. První vydání, 1999, s. 3. 
3 Čl. 169 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
4 Srovnej Dupláková, Daniela in Syllová, Jindřiška; Pítrová, Lenka; Paldusová Helena: „Lisabonská smlouva. 

Komentář.“ Praha: C. H. Beck. První vydání, 2010, s. 639. 
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Evropského společenství se pojem „spotřebitel“ poprvé objevuje v roce 1986  

v Jednotném evropském aktu5. Dnes je v souladu se článkem 12 Smlouvy  

o fungování Evropské unie spotřebitelské právo, tedy právo ochrany spotřebitele, 

součástí tzv. sdílených pravomocí Evropské unie a členských států; zákonodárnou 

činnost tak mohou vykonávat jak Evropská unie, tak členské státy v takovém 

rozsahu, v jakém ji Evropská unie nevykonala6. Sdílená pravomoc je kategorií 

zbytkovou pro ty pravomoci, jež nejsou výslovně uvedeny jako pravomoci výlučné, 

anebo podpůrné – koordinační – doplňkové7, evropští zákonodárci jsou vázáni 

zásadou subsidiarity8.  

Problém sdílené pravomoci v souvislosti s ochranou spotřebitele nastal ve chvíli, kdy 

některé členské státy zneužívaly postulátu ochrany spotřebitele ve prospěch svého 

vnitřního trhu a narušovaly tím jednotný evropský trh (o judikatuře k problému níže), 

avšak tomu bylo zamezeno požadavkem nikoli pouhé ochrany spotřebitele, ale 

zúžením na požadavek ochrany bezpečnosti a spotřebitelova zdraví9.  

Evropské právo k regulaci spotřebitelského práva především směrnic, z nichž bych 

ráda uvedla alespoň část, o níž se domnívám, že je pro tuto práci podstatná, neboť 

kompletní seznam by byl nad rámec diplomové práce nejen z hlediska věcného, ale 

také z hlediska prostorového:  

 Směrnice Rady 85/ 374/ EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních  

a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky; 

 Směrnice Rady 85/ 577/ EHS ze dne 20. Prosince 1985 o ochraně spotřebitele  

v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory; 

 Směrnice Rady 87/ 102/ EHS ze dne 22. Prosince 1986 o sbližování právních  

a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru; 

 Směrnice Rady 90/ 13/ EHS ze dne 5. Dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách  

ve spotřebitelských smlouvách; 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/ 47/ ES ze dne 26. října 1994 o ochraně 

nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práva k dočasnému 

užívání nemovitostí; 

                                                
5 Článek 100a Jednotného evropského aktu. 
6 Čl. 2 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
7 Svoboda, Pavel: „Úvod do evropského práva.“ Praha: C. H. Beck. Vydání čtvrté, 2011, s. 37. 
8 Čl. 5 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii. 
9 Srovnej Craig, Paul; De Búrca, Gráinne: „EU Law. Text, cases, and materials.“ Oxford: Oxford University 

Press. Vydání páté, 2011, s. 601. 
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 Směrnice Evropského paramentu a Rady 97/ 7/ ES ze dne 20. května 1997  

o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku; 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/ 31/ ES ze dne 8. června 2000  

o některých aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického 

obchodu na vnitřním trhu;  

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/ 47/ ES ze dne 6. června 2002  

o dohodách o finančním zajištění;  

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/ 65/ ES ze dne 23. září 2002  

o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice 

(…); 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/ 29/ ES ze dne 11. května 2005  

o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně 

směrnice (…). 

Z důvodu mnohých problémů spojených s časovou prodlevou mezi jednotlivými 

směrnicemi (byť mnohé prošly novelizací) a také roztříštěností mezi mnoho 

legislativních byly některé spotřebitelské směrnice (celkem osm) podrobeny 

přezkumu svého acquis. V důsledku tohoto přezkumu byla předložena jedna výroční 

zpráva10 a dvě Zelené knihy11. Na základě výsledků přezkumu by mělo dojít  

k nápravě a nedostatky by měly být odstraněny12. 

Za důležité považuji zmínit sankce vůči České republice, které by mohly nastat, 

kdyby Česká republika netransponovala směrnice spotřebitelského práva řádně  

a včas. Výsledek by samozřejmě nebyl odlišný od jiných směrnic. Směrnice mají 

přímý účinek, tedy mohou založit práva a povinnosti jednotlivců, a těchto se lze 

dovolávat u vnitrostátních soudů, zároveň tak mohou vyloučit aplikaci neslučitelného 

právního předpisu bez jeho předchozí derogace. Směrnice, která není 

transponována řádně a včas, však sama o sobě nemůže zakládat povinnosti mezi 

jednotlivci13, povinnosti se lze dovolávat jen vůči státu.  

Kromě legislativních aktů do evropského práva spadá samozřejmě i judikatura 

evropských soudů, v průběhu let a smluv různě pojmenovaných. K výše nastolenému 

                                                
10 První výroční zpráva o pokroku v oblasti evropského smluvního práva a přezkumu acquis z roku 2005. 
11 Zelená kniha o přezkumu spotřebitelského acquis z roku 2006 a Zelená kniha o přezkumu spotřebitelského 
acquis z roku 2007. 
12 K tomu více Selucká Markéta: „Přezkum a revize spotřebitelského acquis.“ In Fiala, Josef; Hurdík, Jan; 

Selucká, Markéta: „Současné aktuální otázky spotřebitelského práva. Sborník příspěvků z konference konané na 

PrF MU dne 18. 1. 2008.“ Brno: Masarykova Univerzita. Vydání první, 2008, s. 10- 17. 
13 Rozsudek Soudního dvora ze dne 26. 2. 1986 ve věci C 152/ 84, Marshall 
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problému ohledně zneužití ochrany spotřebitele k omezení jednotného evropského 

trhu a omezení svobody pohybu zboží14 lze zmínit dvojici případů Dassonville15  

a Cassis de Dijon16, které se řadí mezi nejznámější případy evropského práva vůbec. 

Pan Dassonville byl Belgičan, který dovážel skotskou whisky do Belgie z Francie. 

Belgičané však na rozdíl od Francouzů v té době požadovali speciální potvrzení  

o pravosti skotského původu a toto potvrzení tak pan Dassonville neměl a nemohl tak 

svou ve Francii zakoupenou skotskou whisky prodávat. V případu Cassis de Dijon 

hrál hlavní roli opět alkohol dovážený z Francie, tentokrát však do Německa. Likér 

Cassis de Dijon obsahoval menší množství alkoholu, než kolik požadovala německá 

právní norma, a bylo zakázáno francouzský likér dovážet. V obou případech Belgie  

i Německo argumentovaly ochranou spotřebitele a v obou případech soud 

konstatoval, že takový argument není přesvědčivý, ve věci Cassis de Dijon dokonce 

konstatoval, že spotřebitel je sám schopen si přečíst, jaké množství alkoholu likér 

obsahuje a není třeba tak žádného zásahu státu. Vliv těchto dvou známých případů 

Evropského soudního dvora na spotřebitelské právo lze shrnout tak, že v rámci 

Evropské unie platí jednoduše vyjádřené pravidlo, že je-li některé zboží dost dobré 

pro jeden stát, je dost dobré i pro další, jinými slovy, odpovídá-li určitý výrobek, zboží, 

předpisům jednoho státu, pak není třeba jej znovu testovat ve druhém státě. Zneužití 

daného problému je evidentní – zboží či výrobek může projít kontrolou ve státě  

s nižšími standardy a pak má otevřenou cestu do celé Unie. Jistým mantinelem je 

pak harmonizace evropského práva v oblasti spotřebitelského práva, a to včetně 

deliktní odpovědnosti nebo stanovení minimálních standardů pro zboží. Evropské 

spotřebitelské právo volí obecně formu minimální harmonizace, přičemž vyšší míra 

ochrany spotřebitele je povolena. 

Vývoj evropského spotřebitelského práva ještě není ukončen. Samotné evropské 

spotřebitelské právo je dotvářeno judikaturou, na kterou pak reagují zákonodárci 

členských států. Legislativní akty spotřebitelského práva jsou roztříštěné  

a nejednotné. Domnívám se, že by bylo vhodné, aby Evropská unie přistoupila  

ke zkoumané problematice zodpovědněji a odstranila nedostatky, které dnes existují. 

Jsem toho názoru, že na nepřehlednost současného evropského spotřebitelského 

                                                
14 K tomu více Chalmers, Damian; Davies, Gareth; Montio, Giorgio: „European Union Law.“ Cambridge: 

Cambridge University Press. Vydání druhé, 2011, s. 744 an. 
15 Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. července 1974 ve věci C- 8/74, Dassonville. 
16 Rozsudek soudního dvora ze dne 20. 2. 1979 ve věci C- 120/78, Cassis de Dijon. 
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práva existují dvě varianty, jak daný problém odstranit, a to buď novelizací všech 

stávajících směrnic či jejich derogace a vytvoření buď přímo kodexu, nebo nějaké 

supersměrnice (přičemž by zřejmě záleželo pouze na názvu daného aktu), který/ 

která by upravoval/a celé dosavadní evropské spotřebitelské právo s přihlédnutím  

k judikatuře. Druhý způsob řešení zdá se mi poněkud jednodušší, zejména když si 

připustíme, že daná materie by mohla být upravena stejným způsobem, nemuselo by 

být vymýšleno nic nového, jednalo by se pouze o „odstranění vad na kráse“. Zároveň 

se přikláním k tomu, aby byla nadále zachována forma minimální harmonizace, nikoli 

úplné, neboť se domnívám, že je-li ochrana spotřebitele jedním ze základních 

principů, které mají být při legislativně sledovány, je dobré ponechat na členských 

státech, aby si sami zvolili, postačí-li jim evropská úroveň, či chtějí „svého“ 

spotřebitele chránit více. Na podporu tohoto argumentu bych uvedla i fakt, že 

spotřebitelské právo je součástí sdílených pravomocí, kde nevidím nejmenší důvod, 

aby si Evropská unie pod libovolnou záminkou zabrala celé pole působnosti. 

  

3. Základní pojmy spotřebitelského práva 

Občanský zákoník ve svém paragrafu 52 vymezuje tři základní pojmy 

spotřebitelských smluv- a to spotřebitelské smlouvy jako takové, dodavatele  

a spotřebitele. Ve své práci nezachovám systematiku platného a účinného práva  

a pojmům se budu věnovat v pořadí, které mi přijde rozumnější- tedy smlouva, 

spotřebitel a dodavatel a nikoli v pořadí smlouva- dodavatel-spotřebitel. Vnitřní 

stavba daného paragrafu se mi zdá poněkud nešťastná a nesystematická, když 

spotřebitelská smlouva je definována jako (…) smlouva, kterou uzavře spotřebitel 

a dodavatel, aby v následujícím odstavci byl definován nikoli spotřebitel, jak by 

velela logika, když se jedná o typ smluv, které jsou po spotřebiteli pojmenované,  

a navíc je spotřebitel v předchozí větě uveden na prvním místě, ale dodavatel.  

O způsobu volby pořadí pojmů lze dle mého názoru říci, že je matoucí  

a postrádá vnitřní logiku.  

3.1. Spotřebitelská smlouva 

S účinností od 1. 1. 2001 upravil pod vlivem evropského soukromého 

komunitárního práva občanský zákoník výslovně tzv. spotřebitelské smlouvy; je 
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však třeba říci, že spotřebitelské smlouvy nejsou samostatným smluvním typem17, 

určujícím rysem jsou účastníci smlouvy, nikoli předmět18. Občanský zákoník 

podmiňuje existenci spotřebitelské smlouvy splněním podmínky, aby účastníky 

smlouvy byli dodavatel a spotřebitel (Markéta Selucká na základě tohoto faktu 

(účastník jako charakteristický rys) a jazykové komparace dochází k názoru, že 

vhodnějším názvem pro spotřebitelské smlouvy by byl výraz „smlouvy sjednané se 

spotřebiteli“, což je výraz, který používá například francouzské, španělské, 

portugalské či italské právo19. S tímto názorem se ztotožňuji, a to ze stejných 

důvodů jako Selucká- předmět smlouvy není relevantní, zvláštní postavení 

smlouvy určují účastníci, z nichž jeden je spotřebitel a druhý nikoli, tedy 

pojmenování „smlouvy sjednané se spotřebiteli“ lépe vystihují podstatu věci),  

v paragrafu 52 odstavci prvém demonstrativně uvádí dva příklady smluvních typů- 

a to smlouvu kupní (blíže upraveno v § 588 an.) a smlouvu o dílo (blíže upraveno 

v § 631 an.). Až do nabytí účinnost zákona č. 56/2006 Sb. obsahovala definice 

spotřebitelských smluv požadavek, aby se jednalo o smlouvu upravenou v části 

osmé občanského zákoníku20. Milan Hulmák se domnívá, že se jednalo o špatnou 

implementaci směrnic, když žádná ze směrnic Evropského společenství (dnes 

Evropské Unie) nepřipouštěla možnost, že by ochrana spotřebitele měla být 

omezena pouze jen na určité smluvní typy21. Odstranění tohoto požadavku lze 

tedy hodnotit kladně, a to nejen s ohledem na konsekvence, které nesprávná 

implementace směrnic přináší, ale také s ohledem na ochranu spotřebitele.  

Po novele v úvahu v rámci předmětné úpravy v souvislosti s uzavíráním smluv tak 

připadají nejen právní vztahy podléhající výlučně režimu občanského zákoníku, 

ale i právní vztahy založené smlouvami definovanými (a pojmenovanými) v jiných 

právních předpisech, např. v zákoně o vlastnictví bytů22; zároveň odstranění 

požadavku, aby předmětná smlouva byla upravena v části osmé občanského 

zákoníku, přineslo možnost uzavírat dodavatelům a spotřebitelům nepojmenované 

                                                
17 Dvořák, Jan in Švestka, Jiří; Dvořák, Jan a kolektiv: Občanské právo hmotné 2., s. 34. 
18 Srovnej Selucká, Markéta in Eliáš, Karel a kolektiv autorů: Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. 

Svazek § 1- 487. První vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008, s. 316. 
19 Srovnej Selucká, Markéta, in Eliáš, Karel a kolektiv autorů: Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. 

Svazek § 1- 487, s. 316. 
20 Hulmák, Milan, in Švestka, Jiří; Jehlička, Oldřich; Škárová, Marie; Spáčil, Jiří a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. 10. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 334.  
21 Srovnej Hulmák, Milan, in Švestka, Jiří; Jehlička, Oldřich; Škárová, Marie; Spáčil, Jiří a kol. Občanský 

zákoník. Komentář, s. 334 an. 
22 Selucká, Markéta, in Eliáš, Karel a kolektiv autorů: Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. Svazek 

§ 1- 487, s. 316. 
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smlouvy podle § 51 OZ. Před příslušnou novelou byla tato možnost zcela 

vyloučena a došlo-li k uzavření takové smlouvy, soudy tuto otázku řešily jako 

obcházení zákona- právní úpravu spotřebitelského zákony- a zároveň jako 

jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. Takový rozpor s právními předpisy byl 

shledán jako objektivní skutečnost, která nakonec způsobila neplatnost smlouvy 

ex tunc23.  

Zvláštním typem smluv jsou pak smlouvy adhezní (nebo též „formulářové“), jejichž 

podstata tkví v tom, že oferent stanoví ve svém návrhu předem obsah těchto 

smluv na připraveném formuláři a oblát pak smlouvu přijímá en bloc, tedy celou 

bez možnosti změn, nebo vůbec (tzv. zásada „take it or leave“). V takovém 

případě se pak do smlouvy doplňují pouze informace týkající se označení 

smluvních stran, datum uzavření smlouvy, množství a doba plnění apod24. 

Adhezní smlouvy jsou velice často využívány právě ve spotřebitelském právu  

(od smluv na dodávku plynu přes přepravu osob hromadnými prostředky po 

klasický nákup rohlíků v místní pekárně)- vyloučením negociačního procesu velice 

zjednodušují uzavírání smluv, zároveň však absence negociace vede k oslabení 

jedné procesní strany, tedy spotřebitele, a z toho důvodu je mu poskytována 

zvláštní ochrana, o které bude pojednáno na jiných místech této práce.  

Spotřebitelské smlouvy mohou být uzavírány také podle obchodního zákoníku,  

a to prostřednictvím § 262. V tomto směru je však třeba zmínit, že bude-li 

spotřebitelská smlouva uzavřena podle obchodního zákoníku, respektive bude-li 

se řídit ustanovením obchodního zákoníku, a směřuje-li ke zhoršení právního 

postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem, je neplatná25. Zde lze 

spatřovat rozdíl mezi úpravou občanského a obchodního zákoníku, kdy obchodní 

zákoník je přísnější než zákoník občanský, když považuje smlouvu, která je 

uzavřena v neprospěch spotřebitele, za neplatnou celou, kdežto občanský zákoník 

ve svém § 55 konstatuje neplatnost ujednání (tedy nikoli celé smlouvy)  

v ustanovení § 56 pouze v případě, že se spotřebitel neplatnosti dovolá. 

                                                
23 Srvonej Hulva, Tomáš: Ochrana spotřebitele. Praha: Aspi, a.s., 2005, s. 183. 
24 Srovnej Liška, Petr in Švestka, Jiří; Dvořák, Jan a kolektiv: Občanské právo hmotné 2, s. 103. 
25 Matejka Ján, in Fiala, Josef; Kindl, Milan, et al.: Občanský zákoník. Komentář. I.díl. První vydání. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 291 



 
16 

 

Neplatnosti celé smlouvy se může dovolat pouze v případě, že takové ujednání 

ovlivňuje přímo i další ujednání smlouvy.  

3.1.1. O uzavírání spotřebitelských smluv 

Domnívám se, že lze bez velkých pochybností říct, že nejčastěji používaným 

smluvním typem spotřebitelských smluv je smlouva kupní, která je v dnešní době 

realizována nejen tradičním způsobem, tedy nákupem v obchodě se smíšeným 

zbožím a jednou či dvěma prodávajícími, kteří figurovali též jako obsluha, nebo na 

pravidelných čtvrtečních trzích, ale k uzavírání kupních smluv dochází  

v samoobslužných prodejnách či formou uzavírání smluv na dálku (Internet, 

telefon, pošta…), při uzavírání smluv se účastníci kupní smlouvy účastníci nemusí 

ani vidět, natož aby spolu vedli při o ceně zboží. Vyvstává tedy otázka, jestli 

dochází k vyjednávání a hlavně, jak je dosaženo souhlasu při uzavírání smluv. 

Lorenzo Cavalaglio k tomu- v souvislosti s příslušnými ustanoveními italského 

občanského zákoníku- uvádí následující: „S jemným rétorickým upřesňováním,  

v němž nechyběla duševní nálada épater les bourgeois, se uskutečnily pokusy  

o zasazení moderního způsobu získávání zboží a služeb (tj. v supermarketech, při 

Tele-shoppingu, během telefonních hovorů) do kategorie „výměna/dohoda bez 

souhlasu“ (scambi senza accordo): namítalo se, že nelze uzavřít takovou smlouvu 

se souhlasem mezi stranami, přičemž souhlas byl nahrazen jinými nástroji, které 

je jednodušší předvídat, které rychleji a mnohem užitečněji splní výměnu.“ 26 

3.1.1.1. Udělení souhlasu ve spotřebitelských smlouvách 

Co se souhlasu týče, tak je na místě říci, že všechny evropské jurisdikce sdílejí 

názor, že souhlasu je dosaženo skrz návrh (oferty) jedné strany smlouvy, kterou 

následuje přijetí (akceptace) druhého účastníka smlouvy27 (v českém občanském 

zákoníku zavedeno novelou z roku 1991 pod vlivem Vídeňské úmluvy OSN  

o smlouvě o mezinárodní koupi zboží z roku 19802829; smysl a účel zůstává 

                                                
26 Cavalaglio, Lorenzo, La formazione del contratto. Normative di protezione ed efficienza economica. Milano: 
Giuffré, 2006, s. 120-121 
27 Srovnej Micklitz Hans-W., Stuyck J., Terryn E.: Cases, materials and text on Consumer law. Oxford: Hart 

Publishing, 2010, s. 171 

28 Srovnej Švestka, Jiří in Švestka, Jiří; Jehlička, Oldřich; Škárová, Marie; Spáčil, Jiří a kol. Občanský zákoník. 

Komentář, s.292. 
29 Konkrétně se jedná o ustanovení v §§ 43 an. 
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nezměněn ani v NOZ). Toto tradiční pojetí týkající se získání souhlasu v kontextu 

spotřebitelského práva potvrzuje i právo Evropské unie30.  

Oferta musí být učiněna dostatečně určitě a musí z ní vyplývat vůle navrhovatele, 

aby byl vázán v případě přijetí31. Oferta musí být učiněna adresně, tedy jedné 

nebo více konkrétním osobám.  

U požadavku adresnosti se na chvíli zastavím, protože ve spotřebitelském právu 

tento požadavek přináší do spotřebitelského práva nejasnosti. Jak píše Michaela 

Zuklínová, může se zdát, že oferentem je dodavatel, který je zde proto, aby určité 

služby poskytoval, skutečně je poskytuje, a tak je také nabízí, dokonce vystaví, 

předem inzeruje cenu, kterou za poskytnutí služby požaduje a zároveň s ním 

nelze smlouvat. Na spotřebiteli je jen konečně rozhodnutí o akceptaci, má pouze 

říci: „Ó, ano, to chci.“32 Avšak požadavek adresnosti, kdy oferta musí být 

adresována konkrétnímu oblátovi, není naplněn- dodavatel sice své služby nabízí, 

ale široké mase lidí. Tento koncept výzvy k jednání, což je návrh učiněný 

veřejnosti, je interpretován tak, že je to spotřebitel, kdo ve skutečnosti učiní návrh 

tomu, kdo vydal předchozí stanovisko, tedy je to profesionál (dodavatel), kdo si 

může vybrat, jestli smlouvu nakonec uzavře či nikoli33. Spotřebitel si tedy  

z možností, s kým uzavřít smlouvu, vybírá jednu, a pak učiní návrh, který může  

a nemusí být přijat, v české právní vědě se k tomuto názoru kloní například 

Michaela Zuklínová34 či pánové Švestka a Fiala35. Tím by však dle mého názoru 

byla posílena pozice spotřebitele jako slabší smluvní strany (fakticky by tedy 

spotřebitel byl oslaben na svých právech v rámci kontraktačního procesu), jelikož 

by velice snadno mohlo dojít ke zneužití ze strany dodavatele, například v rámci 

reklamní kampaně, v níž by avizoval například určitý druh zboží za pro 

spotřebitele velmi výhodnou cenu, avšak nebyl by ochoten jej za těchto podmínek 

                                                
30 Příklady směrnic: Směrnice o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku (97/7/EC), články 

2(1) a 9(2); Směrnice o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku (2002/65/EC), článek 9(2); 

Směrnice o prodeji zboží spotřebitelům (99/44/EC), článek 7(1), DCFR Příklady rozhodnutí Evropského 

soudního dvora: C- 96/00, Rudolf Gabriel; C-269/95, Francesco Benincasa. 
31 § 43a OZ. 
32 Srvonej Zuklínová, Michaela: Smlouva. K otázkám československé občanskoprávní smluvní teorie. Praha: 
Academia. První vydání, 1984, s. 111 an.  
33 Srovnej Micklitz Hans-W., Stuyck J., Terryn E.: Cases, materials and text on Consumer law, s. 172. 
34 Srovnej Zuklínová, Michaela: Kupní smlouva v některých zvláštních případech in Socialistická zákonnost, 

1982, č. 4, s. 202. 
35 Srovnej Fiala, Josef; Švestka, Jiří: Úvaha nad vznikem kupní smlouvy v samoobsluhách in Socialistická 

zákonnost, 1981, č. 7, s. 392- 393. 
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navržených spotřebitelem prodávat. Tomu lze předejít buď veřejnoprávní cestou  

a regulací nekalých obchodních praktik, jak je tomu v České republice,  

či přiznáním oferty už onomu stanovisku, inzerci. K tomuto se přiklání nejen 

Evropská unie, když například v DCFR (která sama vychází z PECL) stanovuje, že 

veřejný návrh lze považovat za návrh k uzavření smlouvy v případě, že jsou 

kumulativně splněny dvě podmínky, a to vůle být vázán a stanovení podstatných 

náležitostí smlouvy36; ale k tomuto názoru se přiklání i některé členské státy v 

rozsudcích svých soudů37; reklamu či vystavené zboží jako návrh hodnotí pak 

švýcarský38 či ruský39 občanský zákoník. Opačná teze je zastávána například v 

Německu40. Současná česká právní úprava nasvědčuje spíše názoru, že 

vystavení zboží či existenci samoobslužného prodeje nelze chápat jako návrh 

smlouvy41. Dovozován je však i názor opačný, a to například v souvislosti s 

návrhem na uzavření smlouvy o sázce a hře, kdy se dovozuje, že návrh může být 

učiněn konkludentně, aniž by navrhovatel znal předem konkrétního příjemce42, 

obdobně platí u výherních automatů. Dále lze jmenovat prováděcí úpravu  

k občanskému zákoníku ve vyhlášce 175/2005 Sb., o přepravním řádu pro 

veřejnou drážní silniční osobní dopravu43.  

Zvláštní úpravu mají spotřebitelské smlouvy uzavírané na dálku (§ 53 OZ), tedy 

například poštou či přes internet, kdy právní úprava pod vlivem směrnice 97/7/EC 

zcela stanoví, že ofertu činí dodavatel. Lze tedy dovodit, že § 53 představuje 

odchylku (výjimku) z obecného principu, že návrhem na uzavření smlouvy může 

být pouze projev vůle určený (adresovaný) individuálně určitým osobám, neboť  

v oblasti spotřebitelských smluv umožňuje uzavření smlouvy i na základě projevu 

vůle adresovanému neurčitému okruhu osob44. Úplně opačný názor než Hulmák 

však zastává Selucká45, když tvrdí, že žádná taková výjimka z předmětného 

                                                
36 Těmito se rozumí druh zboží a cena za určité množství. 
37 Srovnej Micklitz Hans-W., Stuyck J., Terryn E.: Cases, materials and text on Consumer law, s. 172.  
38 Čl. 7 odst. 3. 
39 Čl. 437. 
40 Celá komparace viz Hulmák, Milan: Uzavírání smluv v civilním právu. Praha: C.H.Beck. První vydání, 2008, 

s. 78 an. 
41 Hulmák, Milan, tamtéž, s. 76. 
42 Holub, Milan; Fiala, Jiří; Bičovský Jan: Občanský zákoník. Poznámkové vydání s judikaturou a literaturou. 

Praha: Linde, dvanácté vydání, 2006, s. 817. 
43 Více in Hulmák, Milan: Uzavírání smluv v civilním právu, s. 76-77. 
44 Hulmák, Milan: Uzavírání smluv v civilním právu, s. 81. 
45 Selucká, Markéta, in Eliáš, Karel a kolektiv autorů: Občanský zákoník. Velký akademický komentář.,s. 332. 
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ustanovení nevyplývá, dle jejího názoru nelze k takovému názoru dojít ani 

výkladem, dodává, že důvodová zpráva je pouze výkladem. Přikláním  

se k názoru Hulmáka, jež se odvolává na směrnice evropského práva, které 

stanoví informační povinnost ohledně obecných náležitostí smlouvy; to samé 

stanoví i § 53 odst.3 OZ. Zajímavým problémem z tohoto hlediska je i situace, kdy 

v případě prodeje zboží přes internet dojde k překlepu a zboží je nabízeno za 

mnohonásobně nižší cenu, než je obvyklé. K tomuto jsem našla vyjádření  

z internetové právní poradny SOS- Sdružení obrany spotřebitelů. Jednalo se  

o situaci, kdy mobilní telefon Sony Ericsson Xperia X8 byl prodáván za 11 Korun 

českých. Kupující se obrátil na již zmíněnou organizaci, která mu sdělila 

následující: „Naším dlouhodobě zastávaným názorem je, že spotřebitel sice platně 

uzavřel kupní smlouvu, avšak i jemu bylo v této situaci zcela zřejmé, že cena je 

zde uvedena chybně. Čistě formálně může na dodání trvat, avšak jsme toho 

názoru, že plnění by mu žádný soud nepřiznal, neboť jeho požadavek je v rozporu 

s dobrými mravy.“46 Oporu k tomuto názoru najdeme i ve francouzské judikatuře 

odvolacího soudu (Cour d´appel) v Angerse ze dne 8. 1. 200147. Jistý francouzský 

spotřebitel (poeticky v literatuře označován jako pan X) potřeboval nakoupit 

dlažební kostky do svého rozestavěného bazénu. V kamenném obchodě nabízely 

dlažební kostku za 3, 52 francouzského franku za kus, pan X si jich tedy objednal 

1 250 kusů. Prodejce panu X odmítl zboží dodat, protože on sám koupil zboží od 

svého dodavatele za 92 FRF za kus. Soud první instance trval na tom, že 

dodavatel (prodejce) je povinen spotřebiteli zboží dodat za cenu uvedenou na 

cenovce (3, 52 FRF), odvolací soud však přisvědčil dodavateli, když judikoval, že 

rozdíl v ceně byl tak enormní (podle propočtů soudce odvolacího soudu 16 %  

z původní ceny, podle propočtů soudce soudu první instance jiné číslo), že 

spotřebiteli panu X muselo být zřejmé, že se jedná o chybu. Dodavatel tak nemusí 

za tuto absurdní cenu zboží dodávat. Podobně by k situaci zřejmě přistoupil i 

německý soud. Součástí německého práva je i zvláštní pravidlo „chyb  

v oznámení“ (chyby, které byly učiněny během procesu oznámení), v rámci něhož 

je zrušení návrhu povoleno- toto pravidlo figuruje jako protiváha k chybám, které 

                                                
46 Citováno z http://mobil.idnes.cz/obchod-alza-cz-prodaval-mobily-za-11-korun-byl-to-omyl-f9f-

/mob_tech.aspx?c=A100909_115343_mob_tech_apo dne 12. 12. 2011. 
47 (2001) JCP IV.2857 in Micklitz Hans-W., Stuyck J., Terryn E.: Cases, materials and text on Consumer law, s. 

192. 

http://mobil.idnes.cz/obchod-alza-cz-prodaval-mobily-za-11-korun-byl-to-omyl-f9f-/mob_tech.aspx?c=A100909_115343_mob_tech_apo
http://mobil.idnes.cz/obchod-alza-cz-prodaval-mobily-za-11-korun-byl-to-omyl-f9f-/mob_tech.aspx?c=A100909_115343_mob_tech_apo
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učinila osoba, která do kontraktu vstupovala jako oblát (§§ 119 a 122 německého 

občanského zákoníku). Nutno dodat, že německé soudy považují překlepy  

a chyby v uváděných cenách za chybu v oznámení48. 

Tomu přisvědčuje i fakt, kterak se německé soudy postavily k otázce chybně 

uvedené ceny v případě internetového prodeje49. Žalobce si jednoho říjnového 

rána (v 7:53) objednal na internetovém obchodě televizní set za desetinu běžné 

ceny (€ 270,47). O padesát minut později (v 8:43) obdržel automaticky odesílaný 

e-mail, v němž mu bylo poděkováno za objednávku, a zpráva dále pokračovala 

oznámením, že objednávka bude okamžitě vyřízena. Druhého dne v 15:31 

žalobce obdržel další e-mail, v němž mu bylo ještě jednou poděkováno, ale zpráva 

pokračovala sdělením, že: „Bohužel, nemůžeme Vaši objednávku potvrdit. Chybně 

jsme uvedli cenu u Vámi objednaného výrobku. Správná cena je DEM 5 295 

(přibližně € 2 647- pozn. ZŠ). Žádáme Vás o Vaše pochopení a budeme velice 

rádi, když na nás nezanevřete.“ Soud první instance v Butzbachu dospěl k názoru, 

že potvrzení i přijetí objednávky rozesílané e-mailem pomocí automatického 

robota není souhlasem s objednávkou. Soud rozdělil vzniklou situaci do dvou 

kroků- v prvním žalovaná strana dává najevo, že se stává součástí daného vztahu 

(zaslání e-mailu), a druhý krok, kterým dává najevo, že je smlouvou vázán, když 

připravuje zboží, balí a účtuje. Potvrzovacím e-mailem nedává najevo, že je 

smlouvou vázán bez dalšího.  

Občanský zákoník dále stanoví, do kdy lze ofertu odvolat a kdy zaniká. V právu 

spotřebitelských smluv jsem však nenalezla výrazné odchylky od běžné smluvní 

koncepce, a tak se touto problematikou nebudu ve své práci zabývat, neboť  

se domnívám, že by takové pojednání, ač úzce související se smluvním právem, 

bylo nad rámec spotřebitelských smluv. 

3.1.1.2. Přijetí nabídky 

K tomu, aby mohl být udělen souhlas, a smlouva mohla vzniknout, musí existovat 

nejen oferta, tedy návrh, ale přijetí, tedy akceptace. 

                                                
48 Micklitz Hans-W., Stuyck J., Terryn E.: Cases, materials and text on Consumer law, s. 193. 
49 AG soud první instance Butzbach, ze dne 14. Června 2002, (2003) VuR 34 in Micklitz Hans-W., Stuyck J., 

Terryn E.: Cases, materials and text on Consumer law, s. 211. 
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Český občanský zákoník upravuje akceptaci ve svém § 43c, a akceptace je v něm 

definována jako včasné prohlášení učiněné osobou, které byl návrh určen, nebo 

jiné její včasné jednání, z něhož lze dovodit její souhlas. Oblát tedy může návrh na 

uzavření smlouvy přijmout, může jej odmítnout, a stejně tak jej může ponechat 

zcela nepovšimnut, pokud jej hodlá přijmout, je nutné splnit několik podmínek50.  

A těmi jsou vůle a skutečné projevení vůle, které může být provedeno libovolnou 

formou, dokonce i konkludentně, je třeba ofertu přijmout plně a akceptaci 

adresovat zpět oferentovi. Další rozbor akceptace nepovažuji vzhledem k tématu 

práce za nutný. Snad bych jen dodala, co bylo zmíněno výše, a totiž, že podle 

české právní teorie je oblátem nikoli spotřebitel, ale dodavatel (s několika 

výjimkami). 

3.1.1.3. Vyjednávání a spotřebitelské smlouvy 

Co se ale vyjednávání týče, Micklitz správně poukazuje na fakt, že vyjednávací 

fáze  

v právu spotřebitelských smluv, na rozdíl od smluv uzavřených mezi dvěma 

podnikateli, zcela chybí. V praxi to znamená, že některé specifické problémy, které 

v důsledku vyjednávání běžně ve smluvním právu vyvstávají (například akceptace 

se změnou (tzv. „bitva forem“), potvrzení zájmu), se ve spotřebitelském právu 

prostě neobjevují. Navíc to znamená, že při uzavírání smlouvy, nadto 

elektronickou cestou via internet, musí fungovat pravidlo „zrcadlového obrazu“ 

(„the mirror rule“), tedy, že akceptace je totožná s ofertou51.  

V souvislosti s tím je třeba uvést názor francouzských právníků Maulaurieho  

a Aynèseho, a totiž, že v souvislosti s vysokým počtem smluv uzavřených  

bez vyjednávání může dojít k extrémním případům, kdy u dodavatelů může 

vzniknout dojem, že smlouva není uzavírána s osobou (ať už právnickou nebo 

fyzickou), ale se strojem, který vznikl proto, aby prodával za předem pevně 

stanovené částky52. 

                                                
50 Zuklínová Michaela in Holub, Milan a kolektiv autorů: Občanský zákoník. Komentář. 1. Svazek § 1- 487. 

Praha: Linde Praha, a.s. Druhé vydání, 2003, s. 184 
51 Srovnej Micklitz Hans-W., Stuyck J., Terryn E.: Cases, materials and text on Consumer law, s. 171 
52 Maularie, P; Aynès L; Stoffel-Munck P: Les obligations. Paříž: Defrénois. Druhé vydání, 2005, s.227 
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Absence vyjednávání v právu spotřebitelských smluv tak přináší nejen výrazné 

zjednodušení a zároveň větší právní jistotu, jelikož nemůže dojít k tradičním 

problémům vyjednávání, jako je například již zmíněná bitva forem, ve které si oblát 

a s oferentem prohazují role, což také znatelně urychluje kontraktační proces. 

Absence vyjednávání samozřejmě přináší i jistou nevýhodu pro spotřebitele, který 

je v pozici slabší smluvní strany a nemůže si nijak určovat podmínky smlouvy, 

kromě určení, zda smlouvu za daných podmínek uzavře, či nikoli. Pokud však 

zůstane zachována tržní ekonomika, nebude docházet k omezení soutěže na trhu, 

například kartelovými dohodami, a spotřebitel tak bude mít možnost výběru,  

s kým, a tedy i za jakých podmínek, smlouvu uzavře, pak se nedomnívám, že by 

měl být vyvíjen tlak na to, aby se vyjednávání navrátilo zpět do kontraktačního 

procesu spotřebitelských smluv, protože pozitiva převažují nad negativy. Ač je 

spotřebitel slabší smluvní stranou, domnívám se, že možnost volby s kým uzavře 

smlouvu, je silnou zbraní v jeho rukou. V opačném případě, tedy kdy bude 

možnost volby omezena na minimum, bude třeba zvážit, je-li dané zboží, daná 

služba nebo jiný předmět dané spotřebitelské smlouvy natolik důležitý pro život 

běžného spotřebitele, abychom mohli uvažovat o změně systému a posílení práv 

spotřebitele  

o vyjednávání při vzniku smlouvy. Jinými slovy, otázka bude znít, jestli ten jeden 

jediný dodavatel dodává životně důležité komodity či nějaký nadstandard (rohlíky 

versus let do vesmíru) a podle odpovědi na tuto otázku pak třeba zvážit, jak dále 

postupovat. 

3.1.2. Forma spotřebitelských smluv 

Spotřebitelské smlouvy nemají zákonem určenou konkrétní formu, mohou být 

uzavírány jak písemně, tak ústně53; někteří autoři dodávají, že spotřebitelskou 

smlouvu lze uzavřít i konkludentně54- výběr smlouvy samozřejmě není volný, řídí 

se daným typovým druhem smlouvy, která má být mezi dodavatelem  

a spotřebitelem uzavřena. 

                                                
53 Shodně Selucká, Markéta in Eliáš, Karel a kolektiv autorů: Občanský zákoník. Velký akademický komentář., 

s.316; Hulmák, Milan in Švestka, Jiří; Jehlička, Oldřich; Škárová, Marie; Spáčil, Jiří a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. s. 334; Hulva, Tomáš: Ochrana spotřebitele , s. 182. 
54 Selucká, Markéta, in Eliáš, Karel a kolektiv autorů: Občanský zákoník. Velký akademický komentář., s. 316. 
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Právo Evropské unie pak přináší požadavek písemné formy pro určitá podstatná 

konání, která se vztahují ke specifickému právnímu vztahu, čímž tak nabízí 

spotřebiteli zvláštní právní ochranu. Přímo písemná forma smlouvy je požadována 

například podle směrnic 87/102/EHS nebo 94/47/ES; písemně musí být plněna i 

informační povinnost5556. 

3.1.3. Druhy smluv 

Petr Lavický rozlišuje spotřebitelské smlouvy na smlouvy „obyčejné“ a další, jak je 

jmenuje v následujících ustanoveních občanský zákoník- a těmi jsou smlouvy 

distanční  

a smlouvy sjednané mimo provozovnu. Zároveň dodává, že toto nejsou všechny 

druhy spotřebitelských smluv, ale pouze ty, u nichž byl právně politický zájem na 

tom, aby byla spotřebiteli poskytnuta ochrana větší než u „obyčejných“ smluv nebo 

dalších subsystémů spotřebitelských kontraktů57. Nutno dodat, že na každou 

smlouvu, která splňuje podmínky spotřebitelské smlouvy, je třeba aplikovat 

ustanovení §§ 55 a 56 OZ, které stanovují další požadavky na spotřebitelské 

smlouvy, a představují tak soukromoprávní ochranu spotřebitele, o níž 

pojednávám na jiném místě této práce. 

3.1.3.1. Distanční smlouvy 

Právní úprava distančních smluv je výsledkem provedení směrnic Evropské unie, 

a to konkrétně směrnic 97/7/EC, 2000//31/ES. Milan Hulmák si všímá 

nedostatečného provedení druhé ze zmíněných směrnic, když konstatuje, že tato 

směrnice má ve skutečnosti širší působnost, než nám české právo nabízí- kromě 

regulace vztahů spotřebitele a dodavatele reguluje i vztahy mezi poskytovateli 

služeb informační společnosti a jejich uživateli; špatnou implementaci spatřuje 

také v omezení, učiněné v § 54 OZ, užití ustanovení uvedených v § 53 odst. 5 OZ 

a § 53a pro některé typy smluv, když směrnice žádné takové omezení neuvádí58. 

Zde je třeba uvést, že odchylky od transponovaného práva jsou možné, ale pouze 

                                                
55 Např. směrnice 85/ 577/ EHS. 
56 Srovnej Selucká, Markéta: Ochrana spotřebitele v soukromém právu. Praha: C. H. Beck. První vydání, 2008, 

s. 97. 
57 Srovnej Lavický, Petr: Spotřebitelské smlouvy in Časopis pro právní vědu a praxi. 2001, č. 2, s. 202. 
58 Srovnej Hulmák, Milan in Švestka, Jiří; Spáčil, Jiří; Škárová, Marta; Hulmák, Milan a kol.: Občanský zákoník 

I. § 1 až 459. Komentář. s. 477. 
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pokud to směrnice či primární právo povolují59 (tzv. minimální harmonizace). Daná 

směrnice odchylnou úpravu povoluje, avšak s tím omezením, že národní úprava 

bude pro spotřebitele příhodnější60, k čemuž v daném případě nedošlo. Aby však 

obrázek nebyl tak skličující, můžu zde uvést ustanovení, kdy se česká právní 

úprava od evropského odlišuje, a to ve prospěch spotřebitele. § 53 odstavec 

sedmý OZ dává spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání 

důvodů od převzetí plnění. Evropská směrnice stanovuje lhůtu sedm pracovních 

dnů61 . 

Využít způsobů komunikace na dálku lze pouze v takovém případě, kdy s tím 

spotřebitel udělí souhlas, respektive když takové užití neodmítne, čímž je 

chráněno jeho soukromí před agresivními praktikami dodavatelů (např. SPAMy, 

které je třeba chápat jako ofertu pro jejich adresnost, a k jejímuž zasílání dává 

spotřebitel souhlas a má možnost kdykoli zasílání „novinek“ zrušit62). Dodavatel 

má povinnost zajistit, aby využitím takového jednání spotřebiteli nevznikaly žádné 

náklady (faxovým papír, vyšší potřeba elektřiny); vzniknou-li však nějaké, vzniká 

spotřebiteli škoda způsobená dodavatelem porušením jeho zákonné povinnosti, 

která ale nezakládá neplatnost pro rozpor se zákonem63. To neplatí, byl-li dán 

předchozí souhlas s použitím takových prostředků64. 

Občanský zákoník definuje distanční smlouvy jako takové smlouvy, pro jejichž 

uzavření mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují 

uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, a uvádí 

demonstrativní výčet prostředků komunikace na dálku. Důležitým aspektem je zde 

uzavření smlouvy na dálku, nikoli pouze sjednávání, kdy je následně smlouva 

uzavřena při osobním jednání, vyžaduje se „výhradní použití prostředků distanční 

                                                
59 Svoboda, Petr: Úvod do evropského práva.I, s. 103. 
60 Srovnej Selucká, Markéta: Ochrana spotřebitele v soukromém právu, s. 51. 
61 Srovnej se směrnicí 97/7/ES. 
62 Srovnej Selucká, Markéta in Eliáš, Karel a kolektiv autorů: Občanský zákoník. Velký akademický komentář.,s. 

333. 
63 Shodně Selucká Markéta in Eliáš, Karel a kolektiv autorů: Občanský zákoník. Velký akademický komentář.,s. 

332; Hulmák, Milan: Švestka, Jiří; Spáčil, Jiří; Škárová, Marta; Hulmák, Milan a kol.: Občanský zákoník I. § 1 
až 459. Komentář. s. 482; Hulmák, Milan in: Švestka, Jiří; Jehlička, Oldřich; Škárová, Marie; Spáčil, Jiří a kol. 

Občanský zákoník. Komentář. s. 339. 
64 Shodně Hulmák, Milan: Švestka, Jiří; Spáčil, Jiří; Škárová, Marta; Hulmák, Milan a kol.: Občanský zákoník I. 

§ 1 až 459. Komentář., s. 482; Hulmák, Milan in: Švestka, Jiří; Jehlička, Oldřich; Škárová, Marie; Spáčil, Jiří a 

kol. Občanský zákoník. Komentář. s. 339; Matejka Ján, in Fiala, Josef; Kindl, Milan, et al.: Občanský zákoník. 

Komentář. I.díl., s. 298. 
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komunikace až do chvíle, kdy je distanční smlouva uzavřena, včetně jejího 

uzavření“65. Nutně ale vždy musí dojít k respektování účelu úpravy, což v daném 

případě je ochrana spotřebitele při uzavírání smlouvy bez možnosti fyzické 

kontroly a zvážení povahy plnění- ustanovení související s distančními smlouvami 

by tedy mělo být aplikováno i v případě, kdy se spotřebitel s pomocí prostředků 

komunikace na dálku zaváže formou návrhu, ale dodavatel se zaváže později bez 

použití takových prostředků66. K tomu je možné uvést případ z Německa, kdy si 

spotřebitel telefonicky objednal „multibalíček“, který obsahoval telefon  

a formulářovou smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb a který mu byl 

doručen německou poštou se zvláštní službou, kdy doručovatel překontroluje 

údaje v občanském průkaze a spotřebitel před ním podepíše již zmíněnou 

formulářovou smlouvu. Doručovatel posléze uvědomil poskytovatele služby a ten 

službu aktivoval. Německý soud konstatoval, že osoba doručující předmět plnění 

není schopna poskytnout spotřebiteli relevantní informace týkající se zejména jeho 

práv a povinností vyplývající z kontraktu67. Zajímavým problém, který představuje 

Selucká68, souvisejícím s aplikací distančních smluv a s tím související ochrany 

spotřebitele, je praxe některých internetových obchodů, které avizují, že v případě, 

že spotřebitel využije možnosti vyzvednout si zboží na pobočce (a tím ušetřit  

na poštovném), zanikne mu to tak jeho právo odstoupit od smlouvy bez udání 

důvodů podle § 53 odst. 7, jelikož dle jejich názoru se nejedná o distanční 

smlouvu. Z výše uvedeného je zřejmé, že tento názor nemá platnou právní oporu 

ani u nás, ani v zahraničí, neboť fyzická nepřítomnost stran je v případě 

distančních smluv požadována při sjednávání a uzavírání, nikoli plnění.  

Jak jsem se již ve své práci jednou zmínila, existují dva názory na to, kdo je  

v případě smluv uzavíraných prostředky komunikace na dálku oferent a kdo oblát. 

Zatímco Hulmák se plně kloní k názoru, že oferentem je dodavatel, Selucká dělí 

tento způsob uzavírání smluv na dvě situace. V první se jedná o adresné oslovení 

(adresovaný dopis), pak je oferentem dodavatel, v druhém případě se jedná  

                                                
65 Hulmák, Milan, in Švestka, Jiří; Spáčil, Jiří; Škárová, Marta; Hulmák, Milan a kol.: Občanský zákoník I. § 1 až 
459. Komentář. s. 478. 
66 Srovnej Hulák, Milan in Švestka, Jiří; Spáčil, Jiří; Škárová, Marta; Hulmák, Milan a kol.: Občanský zákoník I. 

§ 1 až 459. Komentář. s. 478. 
67 Srovnej Bundesgerichtshof, (Německo), Urteil vom 21. 10. 2004 – III ZR 380/03 (OLG Schleswig in Selucká, 

Markéta, in Eliáš, Karel a kolektiv autorů: Občanský zákoník. Velký akademický komentář. s. 332. 
68 Selucká, Markéta in Eliáš, Karel a kolektiv autorů: Občanský zákoník. Velký akademický komentář. s. 332. 
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o neadresované oslovení (leták, reklama) a dodavatel zde působí jako oblát, který 

přijímá návrh spotřebitele69. Konsekventně pak na základě rozdílu mezi adresným 

a neadresným oslovením spatřuje rozdíl při zániku návrhu, který se řídí obecnou 

úpravou podle občanského zákoníku. Návrh zaniká uplynutím lhůty, pro jejíž 

určení jsou důležité následující faktory: druh zboží a pro způsoby komunikace  

na dálku specifický faktor rychlosti způsobu komunikace na dálku- je zřejmé  

a logické, že jinak dlouhá lhůta bude v případě konverzace přes Skype, kdy obě 

strany jsou „on-line“ a mají možnost komunikace, která je velmi podobná 

osobnímu kontaktu, a jiná v případě použití telegramu.  

3.1.3.1.5. Fenomén Internet 

Samostatným problémem v říši distančních smluv je dle mého názoru internet. 

Obliba internetového prodeje stoupá pro jeho pohodlnost, když lze „navštívit“ 

několik obchodů a úspěšně nakoupit z tepla svého domova; také vzhledem  

k vnitřní organizaci internetových obchodů je nákup přes Internet levnější; 

nemluvě o úspoře času. Ač tato práce nemá sloužit k vyjádření vlastních pojmů  

a dojmů, na tomto místě bych se čtenáři této práce ráda podělila o svůj vlastní 

dojem z internetového nakupování, když vychválím praktičnost v předvánočním 

čase shonu, kdy se spotřebitel nemusí zabalit do několika vrstev teplého oblečení, 

aby strávil svůj čas se stejně nervózními lidmi v kamenných obchodem v bláhové 

naději, že třeba sežene všechny vánoční dárky řádně a včas, stačí, když si 

spotřebitel uvaří teplý karamelový čaj, pustí počítač a hledá (a stejně nenachází), 

a míra zoufalství se nezvyšuje davovým efektem. Nutno dodat, že Internet byl od 

počátku považován za místo obvyklé k uzavírání smluv70, to i přes veškeré 

problémy, které s jeho využíváním mohou nastat. 

Problematiku související s Internetem lze rozdělit do několika bodů, a to určení 

strany, písemná forma a určení doby doručení. 

3.1.3.1.1.1. Určení strany 

V případě komunikace přes Internet spolu strany ve většině případů komunikují, 

aniž by měli možnost přesně určit, s kým skutečně jednají. Jediným způsobem, jak 

                                                
69 Selucká, Markéta in Eliáš, Karel a kolektiv autorů: Občanský zákoník. Velký akademický komentář. s. 332. 
70 Matejka Ján, in Fiala, Josef; Kindl, Milan, et al.: Občanský zákoník. Komentář. I.díl, s. 215. 
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lze s určitostí zjistit totožnost druhé strany, je takový způsob komunikace, který je 

učiněn přes webovou kameru (s tím, že neberu v potaz situaci, kdy druhá strana 

lže o své totožnosti; tomuto riziku se ale nelze vyhnout ani v případě osobního 

kontaktu). Většina spotřebitelských smluv je ale uzavírána pomocí jednoduchých 

formulářů, kde spotřebitel vyplní své jméno, kontakt na sebe, o jaké zboží či 

službu a v jakém množství má zájem a jakým způsobem bude provedena platba. 

Dodavatel tak nemá možnost ověřit, není-li daná osoba zbavena zcela či jenom 

zčásti právní způsobilosti, jestli nedochází k výraznému nepoměru mezi věkem 

dítěte a nakupovaným zbožím, či jestli je daná osoba oprávněná si zboží zakoupit 

(například jestli dítě nenakupuje alkohol); stejně tak je nezjistitelné, jestli právní 

úkon činí ta osoba, za kterou se vydává. Zde je však třeba porovnat situaci  

s prodejem zboží či poskytováním služeb přes Internet s jakoukoli jinou formou 

uzavírání smluv pomocí prostředků komunikace na dálku nebo v kamenném 

obchodě. I zde není totožnost spotřebitele jasná a evidentní, v kamenných 

obchodech se na jméno spotřebitele nikdo ani neptá. Nabízí se tedy otázka, jestli 

když bude spotřebitel nakupovat běžné zboží prostřednictvím Internetu pod 

smyšleným jménem, jestli se dopouští něčeho zakázaného, či něčeho, co je 

alespoň na hraně mezi „zakázaným“ a „povoleným“. Nejsem si vědoma jakékoli 

platné a účinné právní normy, která by mi zakazovala při nákupu běžného zboží 

uvádět jméno svého alter ega, navíc nevidím důvod, proč by spotřebitel využívající 

svého práva na uzavření smlouvy na dálku měl být znevýhodněn oproti spotřebiteli 

v kamenném obchodě, kde jméno spotřebitele nikoho nezajímá (nepočítám 

situace spojené s reklamacemi či při nákupu zvláštního zboží, například 

automobilů či nemovitostí, kde je ze zákona veden příslušně pojmenovaný 

seznam vlastníků těchto věcí). Naopak falešné jméno spotřebitele spíše 

znevýhodňuje, než aby mu, kromě pocitu o vlastní nedohledatelnosti, poskytovalo 

nějakou speciální ochranu. Domnívám se totiž, že spotřebitel tak postrádá aktivní 

legitimaci k vedení případného soudního sporu. Protože při uzavírání smluv na 

dálku je evidováno jméno spotřebitele, se kterým je smlouva uzavřena, je tedy 

známo, kdo jsou účastníci smlouvy a tedy také, kdo je stranou případného 

soudního sporu. V momentě, kdy dotyčná osoba neexistuje, nemůže udělit 

existující osobě plnou moc a ani činit žádné úkony v civilním procesu. Lze 

namítnout, že v případě uzavření spotřebitelské smlouvy v kamenném obchodě 
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lze, aby jedna osoba něco zakoupila a druhá soudně vymáhala nápravu, ale tato 

námitka nemůže obstát, protože obě osoby přece existují.  

Je samozřejmé, že pro obě strany je vhodné, aby věděly, s kým uzavírají smlouvu, 

minimálně alespoň v rovině, že daná osoba je skutečná bytost z masa a kostí 

nebo řádně založená právnická osoba, nikoli bujný výplod fantazie jedné ze stran. 

Protože je, jak jsem již zmínila, běžnými způsoby totožnost těžko ověřitelná, byl do 

českého právního řádu zaveden tzv. elektronický podpis71. Osoba, která jedná 

pomocí elektronických prostředků, má právo opatřit toto své jednání elektronickým 

podpisem, který umožňuje ověření totožnosti ve vztahu k datové zprávě, přičemž 

Ján Matejka se domnívá, že s elektronickým podpisem bude mít právní jednání 

dané osoby, v našem případě jednání spotřebitele při uzavírání spotřebitelské 

smlouvy, formu datové zprávy72. Elektronický podpis je tajný kryptografický klíč, 

který je znám pouze té osobě, která jej používá, čímž je sníženo riziko podvodu; 

elektronický podpis lez přečíst pomocí zvláštního druhého klíče, který je veřejně 

dostupný73. V České republice existuje také možnost využití datových schránek 

podle zákona o datových schránkách74. 

3.1.3.1.1.2. Písemná forma 

Další ze zvláštností Internetu je jeho písemná podoba. Internet, jako medium 

komunikace na dálku, jakoby v očích mnohých spotřebitelů písemnou formu 

nenabízel. Takový názor ale nenachází oporu v právním řádu České republiky. 

Podle § 40 odst. 4 OZ je písemná forma zachována, je-li právní úkon učiněn (…) 

elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu  

a určení osoby, která právní úkon učinila. O tom, že e-mail, internetový formulář  

či jiný způsob komunikace přes Internet umožňuje zachytit obsah právního úkonu, 

není pochyb. O tom, zdali komunikace na dálku umožňuje i určení osoby, která 

právní úkon učinila, jsem pojednala výše a spíše jsem se klonila k názoru, že 

nikoli. Nejenže si lze vymyslet fiktivní jméno a další údaje (věk atp.), ale také lze 

učinit právní úkon za jiného, který by tak byl právním úkonem vázán (zde můžu ze 

                                                
71 Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu. 
72 Srovnej Matejka, Ján: Úprava spotřebitelských smluv v právním řádu ČR se zvláštním zřetelem k tzv. 

distančním smlouvám in Právník, ročník 2002, č. 9, s. 955. 
73 Srovnej Brazell, Lorna: Electronic Signatures Law and Regulation. Londýn: Sweet & Maxwell. Vydání první, 

2004, s. 3. 
74 Zákon č. 300/ 2008 Sb., o datových schránkách. 
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své zkušenosti starší sestry uvést příklad, že v případě, že malé dítě uzavře 

pomocí internetového formuláře smlouvu bez vědomí rodičů, obvykle dodavatelům 

nedělá problém smlouvu neakceptovat, nebo ji neplnit; z právního hlediska tak 

dochází k odstoupení od smlouvy podle § 53 odst. 7 OZ). Podobně se vyjádřil  

i Nejvyšší soud České republiky, když judikoval, že: „Smlouva je neplatná pro 

nedostatek písemné formy, neboť byla sjednána pouze ve formě e-mailových 

sdělení, která nebyla opatřena elektronickým podpisem.“75 Nejvyšší soud se tak 

přiklání k názoru, že je velmi obtížné určit osobu, která právní úkon učinila,  

a v případě, že korespondence není opatřena elektronickým podpisem, není 

zachován požadavek písemné formy. Toto omezení ale platí pouze v případě těch 

smluvních typů, u kterých zákon písemnou formu vyžaduje. Smlouva, která 

nepožaduje písemnou formu, písemně být uzavřena nemusí, a tak nelze její 

neplatnost shledat pro nedostatek formy.  

3.1.3.1.1.3. Určení doby doručení 

Doba doručení je v kontraktačním procesu významnou událostí, stejně jako marné 

plynutí času. Po marném plynutí času zaniká návrh, během času je také 

ovlivňovaná možnost odstoupení od smlouvy, zpět vzetí návrhu a další situace.  

V případě, kdy jsou obě strany on-line, to znamená, že využívají služeb Skype, 

icq, chatů či jiných způsobů okamžité komunikace, které Internet nabízí, zaniká 

oferta za stejných okolností, jako při osobním kontaktu. V případě, že jedna ze 

stran je off-line, může dojít ke komplikacím. Zde je pak třeba přihlédnout k povaze 

užitého prostředku- v případě internetového protokolu PP3 je okamžikem doručení 

okamžik stáhnutí zprávy do počítače, u jiného internetového protokolu je takovým 

okamžikem načtení hlavičky zprávy do počítače, tedy to je ten okamžik, kdy se 

subjekt objektivně může seznámit s obsahem sdělení zprávy76. Lze tak plně využít 

obecné závěry o účinnosti právních úkonů, kdy právní úkon adresovaný se stává 

perfektním okamžikem, kdy adresátovi dojde77. 

                                                
75 NS sp. zn. 30 Cdo 1230/2007. 
76 Srovnej Selucká, Markéta in Eliáš, Karel a kolektiv autorů: Občanský zákoník. Velký akademický komentář.,s. 

332- 333. 
77Hulmák, Milan in Fiala, Josef; Kindl, Milan a kol.: Občanské právo hmotné. Plzeň: Aleš Čeněk. Vydání první, 

2007, s. 416. 
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3.1.3.1.1.4. Slevové stránky 

V současné době nabízejí internetové obchody ještě jeden tahák na spotřebitele  

a tím jsou slevové stránky. Na českém (a slovenském)78 internetu existují servery 

vlastněné podnikateli ve smyslu obchodního zákoníku. Tito podnikatelé mají  

s poskytovateli internetových obchodů (a dalšími subjekty, například divadla, 

restaurace) uzavřenou zrpostředkovatelskou smlouvu, jejímž obsahem je, že 

zajistí prodej slev spotřebiteli. Spotřebitel si slevu koupí, zaplatí ji na účet 

podnikatele podnikajícím v oboru internetových slev, obdrží od zprostředkovatele 

kupón, který se nazývá voucher79 a s tímto kupónem se obrátí na internetový 

obchod (případně jiné subjekty) a dostane protiplnění. Slevový server a spotřebitel 

mezi sebou uzavírají zprostředkovatelskou smlouvu, kdy slevový server vystupuje 

jako zprostředkovatel a zprostředkovává zájemci (spotřebitel) slevu s dalším 

subjektem80. Spotřebitel je informován o svém právu bezdůvodně odstoupit od 

smlouvy uzavřené s dodavatelem (= zprostředkovatel = slevový server) podle § 53 

odst. 7 OZ. S tím nelze jinak než souhlasit. Avšak již není zcela řešena situace,  

v jakém vztahu se nachází spotřebitel a internetový obchod (či jiný subjekt). 

Bezesporu se jedná o vztah spotřebitelský vztah, neboť jedna osoba vystupuje 

jako spotřebitel a druhá jako dodavatel, protože své protiplnění nabízí v rámci své 

obchodní či jiné podnikatelské činnosti. Nenastává tak situace jako například  

v autobazarech, kdy je smlouva na základě smlouvy o zprostředkování nakonec 

uzavřena s osobou, která nesplňuje podmínky, které zákon stanovuje pro 

dodavatele81.(k tomu více Zelený papír o revizi spotřebitelského acquis82, který  

o spotřebiteli mluví takto: „Spotřebitel není chráněn acquis, jestliže jeho 

kontrahentem je jiná soukromá osoba. To samé platí v případě, že kontrahent je 

zastupován obchodním zástupcem či někým jiným. Praktickým příkladem je 

situace, kdy prodejce aut prodává ojetý vůz spotřebitele jinému spotřebiteli na 

základě zprostředkovatelské smlouvy.“ Zelený papír dále obsahuje zdůvodnění, že 

                                                
78 Jinak se zřejmě jedná o světový unikát. 
79 Z anglického slova „voucher“, který znamená poukaz. Některé servery používají jungmanovský výraz 

„slevokupon“. 
80 Odměna pro zprostředkovatele není uvedena zvlášť; spotřebitel (zájemce) tak platí jednotnou cenu, aniž by tu 

tušil, jak vysoká je odměna pro zprostředkovatele. 
81 Více Tomančáková, Blanka: Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady. Praha: Linde Praha, a.s. Vydání 

první, 2008, s. 24. 
82 Srovnej Zelený papír in Micklitz Hans-W., Stuyck J., Terryn E.: Cases, materials and text on Consumer law. 

s. 37. 
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toto je způsobeno ochranou té soukromé osoby, která ojetý vůz prodává- nelze po 

ní kvůli volbě zástupce v obchodním vztahu chtít, aby na sebe přijala břímě 

profesionála, kterým zcela rozhodně není. Takový požadavek by byl zcela jistě 

nespravedlivým, zejména v momentě, kdy občanské právo zná úpravu 

odpovědnosti za vady výrobku i pro situaci soukromá osoba- soukromá osoba.) 

Je zde však otázka, jestli se jedná o vztah založený smlouvou uzavřenou za 

pomocí prostředků umožňujících komunikaci na dálku, či nikoli, a případně, jakým 

způsobem. Domnívám se však, že o jiný druh spotřebitelské smlouvy se ani jednat 

nemůže. Tvrdit sice, že výčet způsobů komunikace na dálku je demonstrativní  

a lze tak rozšířit i na zprostředkovatele, je troufalé a nesprávné. Situace je trochu 

jiná- internetový obchod nabízí své zboží a slevový server nabízí, že k němu 

zprostředkuje slevu. Spotřebitel má o dané zboží zájem, chce ho, chce tedy 

uzavřít příslušný druh smlouvy s daným internetovým obchodem. Zároveň chce 

také využít služeb slevového serveru a dané zboží si koupit s výraznou slevou. 

Požádá tedy zájemce o zprostředkování kupní smlouvy se slevou, která je 

následně uzavřena konkludentně, když spotřebitel platí cenu za zboží společně  

s odměnou zprostředkovateli- slevovému serveru, který cenu zboží následně 

přepošle internetovému obchodu, jež je následně povinen poskytnou protiplnění.  

K vzájemné interakci mezi spotřebitelem a internetovým obchodem nikdy nedošlo, 

přece spolu uzavřeli smlouvu pomocí komunikace na dálku. Ač to zní neuvěřitelně, 

dle mého názoru tyto dvě strany spolu skutečně konkludentně uzavřely (a stále 

uzavírají) distanční spotřebitelskou smlouvu. Spotřebitel tak požívá ochranu 

spotřebitele plynoucí z distančních smluv, což zřejmě najde největší uplatnění  

v jeho možnosti bezdůvodného odstoupení od smlouvy podle § 53 odst. 7, čímž 

vzniká další zajímavá situace. Spotřebitel tak může ve stanovené lhůtě 

bezdůvodně odstoupit od zprostředkovatelské smlouvy, ale také mu toto právo 

náleží ve stanovené lhůtě od převzetí plnění od internetového obchodu.  

Druhým bodem k zamyšlení je problematika bezdůvodného obohacení ze stran 

internetového obchodu. K využití kupónu, tzv. voucheru, má spotřebitel předem 

jasně danou lhůtu od-do. V případě, že protiplnění nevyužije, ač dodavatel je 

připraven plnit, se dle mého názoru o bezdůvodné obohacení nejedná; za stavu, 

kdy se ani jedna ze stran smlouvy nedopouští protiprávního jednání, nedochází  
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k naplnění žádné ze skutkových podstat bezdůvodného obohacení, jak je uvádí § 

451 OZ83. 

3.1.3.2. Smlouvy sjednané mimo provozovnu 

I v případě tohoto druhu smluv, tedy smluv sjednaných mimo provozovnu, se 

jedná o implementaci práva Evropské unie, a to konkrétně směrnice 85/577/EEC. 

Dle této směrnice je pro smlouvy sjednané mimo provozovnu charakteristickým 

znakem znakem moment překvapení, kdy spotřebitel neočekává ani negociační 

vyjednávání, které iniciuje dodavatel (další znak), a spotřebitel nemá možnost, 

mnohdy ani není schopen porovnat kvalitu a cenu nabídky s jinými nabídkami 

(zákon tak chrání spotřebitele zejména před jeho ukvapeným jednáním84); 

nejznámější formou takového prodeje jsou party prodeje, které využívají pocitu 

vděčnosti spotřebitele85. K tomu, aby se jednalo o spotřebitelskou smlouvu 

sjednávanou mimo provozovnu, musí být splněno několik znaků: kromě toho, že 

se musí jednat o spotřebitelskou smlouvu podle § 52 OZ, musí být splněna jedna s 

podmínek uvedených v § 57 OZ, a tedy, že buď byla smlouva uzavřena mimo 

prostory obvyklé k podnikání dodavatele, nebo nemá-li dodavatel žádné stále 

místo k podnikání. Výjimku tvoří situace, kdy sám spotřebitel si s dodavatelem 

sjedná návštěvu za účelem objednávky.  

Zvlášť zřetele hodného je pojem „prostor obvyklý k podnikání“, který doktrína 

vymezuje různě: buď jako prostory, které skutečně slouží k podnikání dodavatele 

a nelze je zaměňovat se sídlem jiné právnické osoby a místem podnikání fyzické 

osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem vedené evidenci86, 

nebo jako každou provozovnu87, kde je uskutečňována určitá podnikatelská 

činnost, přičemž nezáleží na tom, zda má stálé místo či nikoli. Obvyklým prostor  

k podnikání tak může být i pojízdná prodejna nebo stánek88. Oproti tomuto názoru 

stojí názor Lavického, který prostor obvyklý k podnikání definuje individuálně  

a konkrétně, dle jeho názoru v případě pojízdných prodejen nelze prostor 

                                                
83 Srovnej Škárová, Eva in Švestka, Jiří; Spáčil, Jiří; Škárová, Marta; Hulmák, Milan a kol.: Občanský zákoník I. 

§ 1 až 459. Komentář. s. 1330. 
84 Matejka Ján, in Fiala, Josef; Kindl, Milan, et al.: Občanský zákoník. Komentář. I.díl, s. 215. 
85 Srovnej Lavický, Petr: Spotřebitelské smlouvy in Časopis pro právní vědu a praxi. 2001, č. 2, s. 203. 
86 Matejka Ján, in Fiala, Josef; Kindl, Milan, et al.: Občanský zákoník. Komentář. I.díl, s. 215. 
87 § 7 odst. 3 ObchZ. 
88 Hulmák, Milan in Švestka, Jiří; Jehlička, Oldřich; Škárová, Marie; Spáčil, Jiří a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. s. 393. 
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individuálně a konkrétně definovat, o obvyklý prostor se tak nejedná89. Já osobně 

se zde spíše přikláním k názoru Hulmáka, a totiž, že pojízdnou prodejnu lze za 

prostor obvyklý k podnikání považovat, avšak pouze za splnění dvou následujících 

podmínek: první podmínkou je, že pojízdná prodejna objíždí své zákazníky 

pravidelně, to jest ve stejný den, v přibližně stejný čas a s relativně stejným zboží, 

přičemž sezónní zboží nemá na posouzení pojmu „stejné zboží“ vliv; v takovém 

případě totiž nejsou naplněny znaky uvedené v preambuli směrnice, zcela zde 

chybí prvek překvapení, když spotřebitel ví, že v tu a tu dobu bude možné sjednat 

a uzavřít nějakou smlouvu, spotřebitel má možnost porovnat kvalitu a cenu 

nabídky, jelikož mu nic nebrání si informace od jedné návštěvy ke druhé obstarat. 

Neobstojí zde ani námitka, že spotřebitel může být starý, nemohoucí a odkázaný 

pouze a jen na pojízdnou prodejnu- v takovém případě se nejedná o průměrného 

spotřebitele, se kterým zákon počítá, navíc, kdyby se v blízkosti takového 

spotřebitele vyskytovala kamenná prodejna, o jejímž statusu „prostoru obvyklého k 

podnikání“ není pochyb, jeho problém by byl stejný. Druhou podmínkou, kterou dle 

mého názoru musí pojízdná prodejna splňovat, aby se jednalo  

o prostor obvyklý k podnikání, je fakt, že dodavatel, který poskytuje svoje služby 

skrz pojízdnou prodejnu, nemá stálou prodejnu. Tuto druhou podmínku judikoval  

i ESD, když konstatoval, že byl-li spotřebitel pozván na veletrh či výstavu, tedy na 

místo odlišné od bydliště spotřebitele a odlišném od obvyklých prostor k podnikání 

tohoto konkrétního dodavatele, a zároveň toto místo není určeno jako pobočka  

k prodeji, musí být takto uzavřená smlouva považována za smlouvu sjednanou 

mimo prostory obvyklé k podnikání90. 

3.1.3.3. Smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek neboli time-sharing 

Smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek (dále time-shareing) jsou 

upraveny v §§ 58-71 občanského zákoníku. V § 58 je pak stanovena, co se za 

timeshare považuje- a to sjednání spotřebitelské smlouvy za úplatu, jejíž 

protiplnění je vymezeno ve čtyřech následujících bodech. V zásadě jde  

o přenechání věci druhé osobě, aby ji tato užívala a brala z ní užitky, zřejmě se tak 

                                                
89 Srovnej Lavický, Petr: Spotřebitelské smlouvy in Časopis pro právní vědu a praxi. 2001, č. 2, s. 203. 
90 Věc C-423/97 Travel-Vac, S.L. v. Manuel José Antelm Sanchíz ze dne 22. 4. 1999. 
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jedná o jistou obdobu nájmu91, avšak směrnice, která je touto právní úpravou 

implementována, zdůrazňuje, že se time-sharing od klasických nájemních smluv 

liší92. Za odlišnosti od klasické nájemní smlouvy považuji především dočasnost 

využívání předmětné nemovitosti (předmětem smlouvy je vždy užívání nějaké 

nemovitosti). Zatímco nájemní smlouva v porovnání s time-sharingem je trvalá, 

tedy užívání nemovitosti nájemcem trvá od počátku do konce, v případě  

time-sharingu se sice smlouva uzavírá na třeba i několik let, ale s tím, že 

nemovitost bude užívána jen v předem dohodnutých obdobích; time-sharing je 

vlastně nájem rekreačního zařízení pro dobu, kdy bude spotřebitel na dovolené. 

Zákon dále stanovuje informační povinnost, odstoupení od smlouvy a jazyk 

smlouvy, který je stanoven jako jazyk podle volby spotřebitele a je to jazyk, který je 

úředním jazykem členského státu Evropské unie nebo Evropského 

hospodářského prostoru93. Toto ustanovení dle mého názoru naplňuje smysl  

time-sharingu, jenž vidím v možnosti smluvně si zajistit (najmout) ubytování na 

určitý časový úsek na takovém místě, na kterém si spotřebitel přeje strávit svoji 

dovolenou (uvádím kazuistický příklad: výlučné užívání chaty v italské Anterselvě 

třetí lednový týden od roku 2013 do roku 2015) a zároveň je zajištěna jeho 

ochrana tím, že rozumí podmínkám smlouvy, neboť od něj nelze očekávat, že 

rozumí všem úředním řečem Evropské unie. Úprava tak vychází z jedné ze 

základních svobod Evropské unie, a to volného pohybu osob.  

3.2. Spotřebitel 

Pojem „spotřebitel“ je centrálním pojmem nejen pro úpravu spotřebitelských 

smluv, ale pro celou oblast práva ochrany spotřebitele94. Spotřebitel je jednou ze 

stran závazkového vztahu, je oproti dodavateli ve slabším postavení a je to 

spotřebitel, po kom je celé právní odvětví pojmenováno. Občanský zákoník 

definuje pojem „spotřebitele“ v § 52 odstavci třetím, tedy uvádí spotřebitele ve 

svém výčtu tří základních pojmů- spotřebitelská smlouva, spotřebitel a dodavatel- 

                                                
91 Srovnej Holub, Miloš: „Time-shareing podle českého práva, aneb zase jedna harmonizace- několik 

poznámek.“ In Bulletin advokacie. 2003, č. 11- 12, s. 68. 
92 Směrnice 94/ 47/ ES ze dne 26. Řijna 1994. 
93 § 65 OZ. 
94 Fialová, Jana: Spotřebitelské smlouvy. Diplomová práce z roku 2009, vedoucí práce: Jiří Švestka. Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, katedra občanského práva. s. 9. 
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na posledním místě. Jak jsem již zmínila výše, shledávám toto řešení jako matoucí 

a nelogické.  

Spotřebitel je podle platné právní úpravy fyzickou osobou, která při uzavírání  

a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své obchodní a podnikatelské 

činnosti. Pojmu „obchodní a podnikatelská činnost“ se budu věnovat později  

u dodavatele a z tohoto důvodu se na tomto místě své práce tomuto pojmu 

věnovat nebudu. Za právní omyl je tak Blankou Tomančákovou pravdivě označený 

výrok, že „spotřebitelem je každý, kdo si něco koupí v obchodě.“95 

Zúžení spotřebitele na „fyzickou osobu“ bylo do občanského zákoníku zavedeno 

novelou č. 155/ 2010 Sb., což lze vzhledem k evropské právní úpravě hodnotit 

kladně., neboť směrnice evropského práva počítají pouze se spotřebitelem- 

fyzickou osobou96. Ostatně členské státy Evropské unie se staví k pojmu 

„spotřebitel“ různě, od nejužšího výkladu, kdy spotřebitelem je pouze fyzická 

osoba, až po širší definice, například právnické osoby, které jednají mimo svoji 

obchodní činnost či neziskové organizace97. Zajímavostí je, že i přesto, že 

evropské směrnice mají v zásadě charakter minimálních směrnic  

a nevylučují tak úpravu, která by vylučovala vyšší úroveň ochrany spotřebitele, 

Evropský soudní dvůr již několikrát ve svých rozhodnutích shledal, že úprava 

rozšiřující pojem spotřebitel o právnické osoby, tedy zvyšující úroveň ochrany 

spotřebitele je v rozporu s evropským právem98 (poněkud opačné stanovisko  

k rozšíření pojmu spotřebitel i na právnické osoby zastává Ján Matejka, když 

naopak tvrdí, že takovým rozšířením je fakticky úroveň ochrany  

spotřebitele – fyzické osoby – snížena99). Stalo se tak například ve věci C-541/99, 

Cape v. Ideal Service, kdy společnosti Ideal Service a Cape uzavřely smlouvu, ve 

které měl Ideal Service nainstalovat nápojové automaty pro společnost Cape a v 

jimi uzavřené smlouvě se objevilo i ujednání, že tyto automaty budou využívány 

zaměstnanci společnosti Cape. Společnost Cape se obrátila na soud, jelikož toto 

                                                
95 Tomančáková, Blanka: Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady. s. 15. 
96 Srovnej Hulmák, Milan in Švestka, Jiří; Jehlička, Oldřich; Škárová, Marie; Spáčil, Jiří a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. s.336. 
97 Srovnej Micklitz Hans-W., Stuyck J., Terryn E.: Cases, materials and text on Consumer law. s. 29. 
98 Srovnej Hulmák, Milan in Švestka, Jiří; Jehlička, Oldřich; Škárová, Marie; Spáčil, Jiří a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. s. 336. 
99 Matejka Ján, in Fiala, Josef; Kindl, Milan, et al.: Občanský zákoník. Komentář. I.díl. s. 293. 
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ustanovení shledala v rozporu s nepřiměřenými obchodními podmínkami tak, jak 

je zná italský občanský zákoník, který transponoval příslušnou směrnici100. 

Evropský soudní dvůr v sedmnáctém odstavci konstatoval, že v případě této 

směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách musí být 

pojem spotřebitel interpretován pouze a jen jako fyzická osoba; odvolával se při 

tom na ustanovení článku 2(b) a 2(c) této směrnice101. Tento rozsudek následoval 

francouzský soud, který řešil obdobnou situaci. Společnost Syndicat 

départemental de contrôle laitier de la Mayenne uzavřela licenční smlouvu se 

společností Europe Computer Systems, v této licenční smlouvě se objevovala 

určitá ustanovení ohledně ukončení licenční smlouvy ze strany uživatele licence, 

která se společnosti Syndicat (…) zdála být v rozporu se stejnou směrnicí jako  

v předchozím případě. Francie poskytuje širší výklad pojmu spotřebitel, když 

spotřebitelem je i ten podnikatel, profesionál, který nejedná v rámci své 

podnikatelské činnosti. Vzhledem k rozsudku Evropského soudního dvora  

a vzhledem k tomu, že společnost Syndicat (…) jednala v rámci své obchodní 

činnosti, nevztahovala se na ni úprava ochrany spotřebitele podle francouzského 

zákoníku na ochranu spotřebitele102. K podobnému názoru dospěl i odvolací soud 

v Barceloně, když konstatoval, že vztahy mezi malými podnikateli se neřídí 

španělským obecným zákonem na ochranu spotřebitele. V dané věci šlo o to, že 

pan Eusebio, podnikatel, koupil dodávku, u které se objevily dvě větší vady  

v průběhu šesti dní po uzavření smlouvu. Pan Eusebio chtěl od smlouvy odstoupit 

z důvodu skrytých vad, což je právo, které vyplývá ze španělské ochrany 

spotřebitele, nikoli však z občanského zákoníku, který upravuje i vztahy mezi 

podnikateli103. Spotřebitelem také není ta právnická osoba, která se podnikatelem 

teprve stane a smlouvu uzavřela za výkonem své budoucí podnikatelské 

činnosti104.  

                                                
100 93/13/EHS. 
101 ESD, ve věci C-541/99 ze dne 22. Listopadu 2001, Cape v Ideal Service. 
102 Cass civ 1e ze dne 15. března in Micklitz Hans-W., Stuyck J., Terryn E.: Cases, materials and text on 

Consumer law. s. 31 an. 
103 Audiencia Provincial Barcelona ze dne 22. Listopadu 2004 in Micklitz Hans-W., Stuyck J., Terryn E.: Cases, 

materials and text on Consumer law. s. 33 an. 
104 Věc C-269/96 ze dne 3. Července 1997, Benincasa v. Dentalkit Srl. 
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Zmíněná novela se tak přiklonila nejen k evropské legislativě, ale i k názoru české 

doktríny105, která se ještě před legislativní změnou přikláněla na stranu 

spotřebitele- fyzické osoby. Proto, aby fyzická osoba požívala jiné ochrany než 

osoba právnická, existuje rozumný důvod- fyzická osoba je člověk, jedno 

individuum, kdežto právnická osoba je entita, kterou vytváří- ať už přímo nebo 

nepřímo- mnoho individuí, která vystupují jako členové korporace nebo členové 

příslušných orgánů. Právnická osoba je tak konglomerátem několika fyzických 

osob, což svědčí právnické osobě oproti jedné jediné fyzické osobě, neboť jak 

praví staré úsloví „víc hlav víc ví“- každá fyzická osoba je člověkem je laikem  

v některé z oblastí lidského poznání a v některé zase profesionálem,  

u právnických osob se lze domnívat, že dohromady obsáhnout více oborů, o nichž  

tzv. „něco ví“106. 

O tom, kdo je a kdo není spotřebitel, rozhoduje skutečný účel jednání. 

Spotřebitelem bude fyzická osoba, která jedná za účelem své vlastní potřeby ve 

smyslu spotřeby, jakožto i za účel potřeby jiných lidí – dětí, manžela či manželky, 

rodiny, souseda, co nakupuje pro nemocnou sousedku107. Zároveň však smlouva, 

kterou spotřebitel uzavírá, nesmí být uzavřena částečně za účelem uspokojení 

(ne) vlastních potřeb a částečně za účelem podnikání108. Zajímavě o určení, zda 

se jedná či nejedná o spotřebitele při sjednávání spotřebitelského úvěru, rozhodl 

Nejvyšší správní soud, podle kterého je osoba, která uzavírá spotřebitelský úvěr 

vždy spotřebitelem, leda že je ze smlouvy o patrné, že se jedná o podnikatele109. 

Definice spotřebitele uvedená v občanském zákoníku je generálním pravidlem,  

ke kterému existují speciální ustanovení. Zákon o ochraně spotřebitele vymezuje 

spotřebitele jako fyzickou osobu, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za 

jiným účelem, než je podnikání s těmito výrobky nebo službami110. Zde vidím velký 

prostor pro judikaturu, aby v případě podnikatelů určila, co vše lze považovat za 

                                                
105 Hulmák, Milan in Švestka, Jiří; Jehlička, Oldřich; Škárová, Marie; Spáčil, Jiří a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. s. 336.  
106 Melzer, Filip: „K úpravě ochrany spotřebitele ve vládním návrhu občanského zákoníku.“ In Právní rozhledy. 
2009, č. 21, s. 772. 
107Hulmák, Milan in Švestka, Jiří; Jehlička, Oldřich; Škárová, Marie; Spáčil, Jiří a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. s. 337. 
108 C- 45/96 Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG v. Edgar Dietzinger ze dne 17. března 1998. 
109 NSS sp. zn. 2 As 93/2008. 
110 § 2 zákona o ochraně spotřebitele. 
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účel pro podnikání, a tím zúžit, případně rozšířit, pojem spotřebitel pro potřeby 

zákona o ochraně spotřebitele. Domnívám se totiž, že v případě českého platného 

práva dochází k výraznému rozšíření pojmu podnikatelská činnost tak, jak ji 

rozšiřuje rozhodovací činnost Nejvyššího soudu, a tím je pro podnikatele- fyzické 

osoby zužován prostor nejednat v rámci své obchodní či jiné podnikatelské 

činnosti a stát se tak spotřebitelem. O této problematice pojednávám níže u pojmu 

dodavatel. České právo tak sice implicitně nezužuje pojem „osoba“ v § 52 odstavci 

třetím OZ, ale pojem „obchodní či jiná podnikatelská činnost“, což má fakticky 

stejný účinek. 

Další speciální definici pojmu spotřebitel nabízí zákon o spotřebitelském úvěru, 

podle něhož je spotřebitelem nejen ta fyzická osoba, která nejedná v rámci své 

podnikatelské činnosti, ale i ta, která nejedná v rámci samostatného výkonu 

povolání111. Kromě jasného určení, kdo za žádných okolností není spotřebitelem 

(právnická osoba), zákon o ochraně spotřebitele přidává ještě jednu podmínku  

k naplnění diskutovaného pojmu, a to nejednat v rámci samostatného výkonu 

povolání, kterým podle českého právního řádu je v souladu s daňovými předpisy 

například výkon činnosti insolventního správce112. 

3.3. Dodavatel 

Občanský zákoník v odstavci druhém, § 52 definuje dodavatele jako osobu, která 

při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské 

činnosti. Toto je zajímavé v porovnání s definicí pojmu spotřebitel, který na rozdíl 

od dodavatele nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti. 

Faktický rozdíl mezi dvěma subjekty závazkového vztahu je tedy ten, že jeden 

jedná v rámci své podnikatelské činnosti, kdežto druhý nikoli. Jsem toho názoru, 

že s takovým rozdílem se lze plně ztotožnit, neboť dostatečně vystihuje základní 

diferencí mezi subjekty spotřebitelského vztahu – jeden je ze své podstaty 

profesionál, druhý nikoli, je tedy slabší smluvní stranou a je třeba jej chránit. 

Tato definice je generální legální definicí jedné ze smluvních stran spotřebitelské 

smlouvy, respektive jednoho ze subjektů spotřebitelského vztahu. Definice je 

                                                
111 § 3 psím a zákona o spotřebitelském úvěru. 
112 Srovnej Wachtlová Lucie; Slanina, Jan: Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck. První 

vydání, 2011, s. 28. 
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platná jak v soukromém, tak i veřejném právu. Každé další vymezení dodavatele, 

respektive subjektu spotřebitelského vztahu, který koná v rámci své podnikatelské 

činnosti (například prodávající v zákoně o ochraně spotřebitele nebo provozovatel 

v dalších ustanoveních občanského zákoníku), je ustanovením speciálním113. 

Další definici nabízí směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve 

spotřebitelských smlouvách, která v čl. 2, písm. c) stanovuje, že prodávajícím 

nebo poskytovatelem je fyzická nebo právnická osoba, veřejnoprávně nebo 

soukromoprávně vlastněná, která ve smlouvách, na něž se vztahuje tato 

směrnice, jedná pro účely související s její obchodní nebo výrobní činností nebo 

povoláním. Hulmák se v důsledku toho ptá, nakolik má dopadat ochrana 

spotřebitele i na služby poskytované veřejnoprávními právnickými osobami na 

veřejné služby. Zároveň si odpovídá, když dovozuje, že pokud se jedná  

o veřejnoprávní vztah, kterým se alespoň subsidiárně řídí občanský zákoník, bude 

možné ochranu spotřebitele aplikovat i například na poskytování lékařské péče 

státním nebo nestátním zařízení, avšak dodavatelem nebudou například veřejné 

zdravotní pojišťovny114. S tímto názorem se víceméně ztotožňuje i Selucká, když 

píše že: „V případě poskytování veřejnoprávních služeb je soukromoprávní 

ochrana spotřebitele možná za předpokladu, že povaha vztahu je alespoň 

částečně soukromoprávní; měla by být převažující.“115 Ač tedy autoři spolu v 

zásadě souhlasí, lze najít v jejich názorech malé rozdíly. Zatímco Selucké stačí 

soukromoprávní povaha vztahu, Humlák požaduje použití, byť „pouze“ 

subsidiárně, občanského zákoníku, čímž vylučuje využití dalších zákonů, které 

jsou součástí soukromého práva, například obchodního zákoníku; pojetí Selucké 

je tak širší a já se domnívám, že také správnější, neboť spotřebitel tak není ani 

teoreticky připraven o ochranu, která mu byla předmětnou směrnicí přidělena. 

Druhým rozdílem mezi názory obou autorů je míra použití soukromého práva. 

Zatímco Selucká požaduje převažující soukromoprávní povahu vztahu, Hulmák  

o míře použití nemluví, můžeme se tak pouze domnívat, do jaké míry se má podle 

Hulmáka daný právní vztah řídit občanským zákoníkem, byť subsidiárně,  

a měřítkem nám může být „převážně“, což je laťka, kterou nastavila Selucká.  

                                                
113 Selucká, Markéta, in Eliáš, Karel a kolektiv autorů: Občanský zákoník. Velký akademický komentář.,s. 317. 
114 Hulmák, Milan in Švestka, Jiří; Jehlička, Oldřich; Škárová, Marie; Spáčil, Jiří a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. s. 339. 
115 Selucká, Markéta, in Eliáš, Karel a kolektiv autorů: Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. Svazek 

§ 1- 487, s. 317. 
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Vodítkem nám může být názor Evropské komise, která se otázkou také zabývala. 

Evropská komise za veřejné služby výslovně označila dodávku vody, elektřiny  

a plynu, poštovní a telekomunikační služby, veřejnou dopravu bez ohledu na to, 

jsou-li tyto služby poskytovány veřejnoprávním nebo soukromoprávním subjektem. 

Směrnice se tak dle jejího názoru vztahuje na všechny aktivity prodejců  

a dodavatelů bez ohledu na jejich povahu116. Jinými slovy, prodává-li někdo něco 

spotřebiteli, vztahuje se na tento právní vztah ochrana spotřebitele. Lze-li právní 

vztah podřadit pod soukromé právo, pak je třeba mít na zřeteli ochranu 

spotřebitele.  

Evropská komise tak říká, že soukromé právo hraje v dané situaci rozhodující roli, 

tedy převažuje, což je názor, který zastává i Selucká. Dle mého názoru lze říci, že 

požadavek, aby „soukromoprávní vztah převažoval“, je správný. Nedomnívám se 

totiž, že bude-li se používat občanského zákoníku v marginálních otázkách, byla 

by na místě ochrana spotřebitele v plném rozsahu. Nakonec požadavek není 

absolutní, lze tedy diskuzi uzavřít s tím, že v hraničních případech je třeba 

případnou smlouvu posuzovat jednotlivě. 

Další speciální definici pro dodavatele nabízí zákon o ochraně spotřebitele, který 

dodavatele označuje jako „prodávajícího“ (a pod pojmem „dodavatele“ označuje 

dodavatele, tedy toho, který prodávajícímu dodává výrobky, které prodávající 

posléze prodává spotřebiteli). Dodavatelem podle zákona o ochraně spotřebitele 

je tak pouze ta osoba, která spotřebiteli prodává nebo poskytuje služby. Tato 

definice však zcela nepokrývá pojem dodavatel tak, jak činí občanský a obchodní 

zákoník, význam pojmu je zde omezen pouze na jeden druh soukromoprávního 

vztahu, na koupi a prodej117.  

Do třetice speciální ustanovení pro dodavatele má samotný občanský zákoník ve 

smlouvách o užívání budovy nebo její části na časový úsek, zde je nazýván 

„poskytovatelem“. Čtvrtý případ, který bych ve své práci ráda zmínila, je pojem 

„věřitel“, který pro dodavatele používá zákon č. 145/2010 o spotřebitelském 

                                                
116 Srovnej Application of Directive 93/13 to the provision of services of a public nature in Eliáš, Karel a 

kolektiv autorů: Občanský zákoník. Velký akademický komentář., s. 317. 
117 Srovnej Selucká, Markéta in Eliáš, Karel a kolektiv autorů: Občanský zákoník. Velký akademický komentář.,s. 

321. 
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úvěru118. Zajímavostí beze sporu je, že ač je pojem „věřitel“ používán i v jiných 

zákonech, má v zákoně o spotřebitelském úvěru specifické místo. Je širší než 

pojem věřitele podle smlouvy o úvěru119 , neboť nezávisí na typu smlouvy, ve které 

je sjednáván spotřebitelský úvěr, a naopak užší než pojem věřitele podle § 488 OZ 

(a koneckonců i obecné právní teorie), který znamená coby protiklad dlužníka 

jakoukoli osobu, které z jakéhokoli závazkového vztahu (ať smluvního či 

deliktního) vzniká právo na plnění od dlužníka120. 

Ač je v právu běžné a možné, že existuje jedno generální pravidlo, ke kterému 

existuje speciální ustanovení týkající se pouze určitého konkrétního problému, 

a takové speciální pravidlo pak má podle zásady lex specialis derogat priori 

přednost před pravidlem generálním, nemyslím si, že je vhodné a účelné, aby 

takové speciální ustanovené existovala vůči pojmu. Používání jednotné 

terminologie napříč právním odvětvím bez použití synonym a konstantnost 

v pojmosloví je podle Aleše Gerlocha vedle jednoznačnosti a srozumitelnosti 

hlavním požadavkem terminologie na zákonodárce při jeho legislativní činnosti121. 

Existuje-li v rámci spotřebitelského práva několik odlišných výrazů pro dodavatele, 

které se vzájemně nekryjí, a je-li výraz dodavatel v tomto odvětví používán různě 

zákon od zákona, zákonodárce tak nesplnil tento požadavek a vnesl do právního 

řádu zmatek. Nutno dodat, že právo ochrany spotřebitele slouží primárně  

k ochraně osoby, u které se neočekává významné právní povědomí, bude-li tedy 

oblast, která má sloužit k jeho prospěchu matoucí, je na místě se ptát, jestli taková 

úprava zcela splňuje svůj účel. Protiargumentem Selucké je účelnost změny 

pojmu, a totiž, že jiný, speciální pojem, lépe vystihuje podstatu právního vztahu,  

o jehož úpravu se jedná122.  

Dodavatelem je tedy bezpochyby osoba, která jedná v rámci své obchodní nebo 

podnikatelské činnosti. Použití nedokonavého tvaru sloves „uzavírat“ a „plnit“ vede 

k závěru, že se jedná o určité déle trvající činnosti, během nichž musí být 

podmínka „jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti“ přítomna 

po celou dobu, tj. dodavatel musí při negociačních jednáních i při plnění povinností 

                                                
118 § 3 odst. 1 písm. b zákona o spotřebitelském úvěru. 
119 § 497 an obchodního zákoníku. 
120 Wachtlová Lucie; Slanina, Jan: Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář. s. 29. 
121 Srovnej Gerloch, Aleš: Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk. Páté vydání, 2009, s. 99. 
122 Selucká, Markéta: Ochrana spotřebitele v soukromém právu, s. 37. 
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ze spotřebitelského závazkového právního vztahu jednat v rámci své obchodní 

nebo jiné podnikatelské činnosti. Praktickým důsledkem toho je, že kdyby 

dodavatel tyto znaky začal splňovat až při plnění povinnosti, nemohl by se 

spotřebitel dovolávat relativní neplatnosti jimi uzavřené smlouvy podle § 55 odst. 2 

OZ, protože by smlouva nemohla být kvalifikována jako smlouva spotřebitelská123. 

Lavický se také pozastavuje nad použitím spojení „obchodní nebo jiná 

podnikatelská činnost“, neboť gramaticko-logickým výkladem dochází k názoru, že 

pojem podnikatelská činnost v sobě nutně obsahuje pojem obchodní činnost124.  

Komunitární právo nerozlišuje rozdíly mezi obvyklou či neobvyklou činností 

podnikatele, nerozlišuje také ani rozdíl mezi tím, jestli se jednání týká 

podnikatelské činnosti přímo či nepřímo125. Stejný přístup mají také české soudy, 

například ve věci spisové značky 28 Cdo 3442/2008 Nejvyšší soud konstatoval, že 

záležitostí související s podnikatelskou činností je i odvod srážkové vody  

z pozemků užívaných k uskladnění dřeva při truhlářské výrobě126. Naopak v 

případě pronájmu nemovitosti o podnikatele nepůjde, jelikož tato činnosti 

(pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor) živnostní není127128, pokud 

ovšem neposkytuje i jiné, než základní služby spojenou s touto činností129. 

Konečně dodavatelem je i osoba, která podniká neoprávněně, tedy v případě, kdy 

podniká bez oprávnění nebo nad jeho rámec nebo když je jí podnikání zakázáno. 

Podle § 3a obchodního zákoníku je jednání neoprávněného podnikatele třeba 

považovat za neplatná, ale úkon může být neplatný z důvodu tzv. podstatného 

omylu, tedy pokud by druhá strana věděla, že dotyčná osoba není podnikatelem, 

tak by smlouvu neuzavřela. Pokud byla tato strana uvedena v omyl úmyslně, tak je 

právní úkon neplatný vždy130.  

                                                
123 Lavický, Petr, Spotřebitelské smlouvy in Časopis pro právní vědu a praxi. 2001, č. 2, s. 201. 
124 Lavický, Petr, Spotřebitelské smlouvy in Časopis pro právní vědu a praxi. 2001, č. 2, s. 201. 
125 ESD, C-361/80, ve věci P. di Pinto. 
126 Nejvyšší soud České republiky ve věci sp. zn. 28 Cdo 3442/2008. 
127 § 3 odst. 3 obchodního zákoníku a § 4 živnostenského zákona.  
128 Hulmák, Milan in Švestka, Jiří; Spáčil, Jiří; Škárová, Marta; Hulmák, Milan a kol.: Občanský zákoník I. § 1 až 

459. Komentář. s. 466. 
129 Hulmák, Milan, in Švestka, Jiří; Jehlička, Oldřich; Škárová, Marie; Spáčil, Jiří a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. s. 339. 
130 Srovnej Plíva, Stanislav in Štenglová, Ivanka; Plíva, Stanislav; Tomsa, Miloš a kol.: Obchodní zákoník. 

Komentář. Praha: C. H. Beck. Třinácté vydání, 2010, s. 11. 
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3.4. Závěr kapitoly 

Úpravě základních pojmů lze tak vytknout pořadí, v jakém jsou jednotlivé pojmy 

definovány, neboť dle mého názoru nerespektují nejen pořadí pojmů uvedených  

v odstavci prvním (tedy vnitřní stavbu ustanovení), ale nerespektují ani 

charakteristický rys spotřebitelské smlouvy- a tou je spotřebitel, alfa a omega 

spotřebitelského práva. Domnívám se, že neobstojí ani pravidlo „to nejlepší na 

konec“. Dalším kamenem úrazu je pak nesystematičnost používání pojmů, kdy 

jednotlivé zákony používají pro dodavatele ve smyslu občanského zákoníku různé 

názvy (dodavatel, věřitel, prodejce), a stejně tak dodavatelem označují různé 

osoby (dodavatel ve smyslu občanského zákoníku a dodavatel ve smyslu zákona 

o ochraně spotřebitele). Do budoucna, což je zřejmě otázka, která souvisí  

s přijetím nového občanského zákoníku, by bylo vhodné pojmy sjednotit, aby 

nedocházelo k interpretačním problémům.  

4. Ochrana spotřebitele v České republice 

 
Kapitolu o ochraně spotřebitele bych chtěla zahájit nikoli rozborem, JAK je v České 

republice koncipována tato ochrana, ale PROČ a před kým je třeba vlastně 

spotřebitele chránit.  

Spotřebitel je účastníkem kontraktu s druhou stranou, dodavatelem nebo lépe řečeno 

profesionálem ve svém oboru (a není-li dodavatel profesionálem, je za něj alespoň 

pokládán), který má znalosti ohledně marketingu, svého zboží, v rámci svého oboru 

má i lepší právní povědomí, de facto má i lepší ekonomické postavení. Dodavatel je  

v soutěži s ostatními dodavateli, přičemž cílem této jejich hry není získat co nejvíce 

spokojených spotřebitelů, ale vydělat- což může spolu souviset, ale nemusí. Z této 

hry spotřebitel může, ale nemusí profitovat. Spotřebitel je ve většině případů plně 

odkázán na podmínky, které stanoví dodavatel- a to ohledně ceny zboží či služby, 

kvality, ale i podmínek, za kterých je smlouva uzavírána. Jedinou jeho obranou je 

pouze volba, zda daný smluvní závazek přijme, nebo ne; ale i to pouze za 

předpokladů, že může vstoupit do smluvního vztahu s jiným dodavatelem, neboť 

jinak je nucen uzavřít spotřebitelskou smlouvu s jedním jediným konkrétním 

dodavatelem, který je pak zcela „pánem situace“. Pokud spotřebitel nebude účinně 

chráněn před takovými praktikami dodavatelů, které jej mohou poškodit, a to  

z jakéhokoli hlediska- z hlediska zdraví, ekonomie či z hlediska životního prostředí, 
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bude tak poškozen nejen spotřebitel sám, ale dojde tak i k porušování práv 

garantovaných ústavním právem České republiky- právo na zdraví, právo na kvalitní 

životní prostředí, právo vlastnit majetek. Ústavní právo podnikatelů131, právo podnikat 

(respektive vykonávat toto právo), není nedotknutelné a neomezitelné, musí být 

prováděno za zákonem stanovených podmínek a nesmí být vykonáváno na úkor 

zdraví a majetku občanů nebo na úkor životního prostředí132.  

V rámci Evropské Unie existuje snaha o harmonizaci práva ochrany spotřebitele, 

avšak zatím stále ještě nedošlo k úplnému sladění národních legislativ v této oblasti 

a můžeme se setkat s mnoha různými variantami, které mají zabezpečit co nejvyšší 

míru ochrany spotřebitele v jednotlivých členských státech. Co mají státy společné, je 

„roztříštění“ právní úpravy do sféry práva soukromého i veřejného, založenou na 

sankcích a soudním řízení133, přičemž základní rozdíl mezi soukromoprávní  

a veřejnoprávní ochranou spotřebitele lze spatřovat v charakteru ochrany- zatímco 

soukromoprávní ochrana je ochranou převážně následnou, když směřuje k nápravě 

proti jednotlivému konkrétnímu škůdci, veřejnoprávní ochrana spotřebitele má funkci 

převážně preventivní, když správní orgány mají pravomoc dozoru nad fungováním 

trhu a právním chováním soutěžitelů na tomto trhu134. Nejednotná je pak úprava 

náhrady škody, množství legislativních aktů (například několik mnoho zákonů ve 

Velké Británii oproti jednomu centrálnímu zákoníku ve Francii), instituce vytvořené za 

účelem ochrany spotřebitele135. Zatímco například severské státy- a chce se říci: 

„jako již tradičně“- vytvořily speciálního ombudsmana, Němci se spoléhají na 

spotřebitelské organizace, Francouzi zase volí cestu kolektivních smluv136.  

4.1. Veřejnoprávní ochrana spotřebitele v České republice 

 
V České republice vedle úpravy stanovené v občanském zákoníku existuje i úprava v 

 dalších zákonem- nejdůležitějším bude zákon č. 634/1992 o Ochraně spotřebitele, 

dále pak zákon č. 64/1986 o České obchodní inspekci, dále pak zákony vztahující se 

k jednotlivým druhům výrobků (například potraviny a tabákové výrobky, zapalovače, 

textilní výrobky a další), v neposlední řadě též zákony ohledně odpovědnosti za 

                                                
131 Čl. 26 Listiny zákaldních práv a svobod. 
132 Srovnej Hulva, Tomáš: Ochrana spotřebitele. s. 44. 
133 Srovnej Micklitz Hans-W., Stuyck J., Terryn E.: Cases, materials and text on Consumer law. s. 54. 
134 Shodně Hulva, Tomáš: Ochrana spotřebitele. s. 44 a Dvořák, Jan in Švestka, Jiří; Dvořák, Jan a kolektiv: 

Občanské právo hmotné 2. s. 42. 
135 Srovnej Micklitz Hans-W., Stuyck J., Terryn E.: Cases, materials and text on Consumer law. s. 54. 
136 Srovnej Micklitz Hans-W., Stuyck J., Terryn E.: Cases, materials and text on Consumer law. s. 54 an. 
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škodu způsobenou vadou výrobku a další. Vzhledem k roztříštěnosti právní úpravy 

do několika mnoho zákonů lze uvažovat nad tím, že by byl v České republice, 

podobně jako například v Rakousku, Německu či Francii, vytvořen jednotný 

spotřebitelský kodex, který by zahrnoval stejnou materii jako jednotlivé zákony. 

Taková cesta by jistě byla nejen přijatelnější pro spotřebitele, ale i dodavatele, neboť 

by oba měli vše „na jednom místě“ a zároveň by tak na zákonodárce byl veden tlak  

ke sjednocení právních pojmů, neboť používat například pojem „dodavatel“ ve dvou 

různých významech, v jednom zákoně by bylo evidentně nesmyslné a nesprávné  

a těžko odůvodnitelné. Avšak takový zákoník by stěží mohl obsahovat například ty 

normy správního práva, které jsou již součástí existujících kodexů (například správní 

řád) nebo trestního zákoníku. Dříve, než by byl takový spotřebitelský zákoník pod 

vlivem zahraniční úpravy tvořen, bylo by třeba porovnat nejen samotné znění 

jednotlivých zahraničních zákoníků, ale i celou právní úpravu, je-li takové 

napodobení v českých podmínkách možné. 

K uchopení veřejnoprávní ochrany spotřebitele bude zřejmě nejvhodnější věnovat se 

tématu po jednotlivých odvětvích práva.  

Problematika práva ústavního byla nastíněna výše, je však na místě zmínit některé 

další zásady z něho vyplývající, alespoň ty nejdůležitější. Mezi ty bezesporu patří 

zákaz diskriminace, která ve spotřebitelském právu znamená především nebýt 

odmítnut jako zákazník provozovatelem provozovny či služby137. Dalšími zásadami 

ústavního práva, které lze bez pochyby použít, jsou zásady legality (každý může 

činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 

neukládá138), a opačná zásada, podle které orgány státní správy smí činit jen to, co je 

jim zákonem povoleno139. 

Poněkud širší bude pojednání o právu správním, které upravuje činnosti orgánů  

v mnou pojednávané oblasti práva. Ochranu spotřebitele zajišťují v nejvyšší míře 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo 

zemědělství ČR, dále pak lze zmínit Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo dopravy  

a spojů ČR a Ministerstvo informatiky ČR. 

                                                
137 Hulva, Tomáš: Ochrana spotřebitele. s. 63. 
138 Čl. 2 Ústavy: Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 

neukládá.“ Čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod: „ Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a 

nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ 
139 Čl. 2 Ústavy odst. 3: „Stání moc (…) lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby které stanoví zákon.“ 

Čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod říká „Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích 

stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“ 
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Jednotlivá ministerstva zřizují dozorčí orgány, které pak vykonávají státní správu  

v oblasti ochrany spotřebitele. Zřejmě nejdůležitějším orgánem je Česká obchodní 

inspekce zřízená Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, jež vykonává dozor nad 

vnitřním trhem v oblasti prodeje a dodávání zboží a výrobků a v oblasti provozování 

služeb a poskytování spotřebitelského úvěru140. Dozor je vykonáván skrz inspektory, 

kteří jsou nadáni speciálními pravomocemi a povinnostmi141 ne nepodobnými 

revizorům v hromadné dopravě. Na podobném principu fungují i ostatní dozorčí 

orgány zřizované stejným ministerstvem, nebo potom dalšími (například státní 

energetická inspekce, punčovní úřad- MPO, Státní zemědělská a potravinářská 

inspekce, Státní veterinární správa ČR- MZem, orgány ochrany veřejného zdravá- 

MZdr, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Český telekomunikační úřad- MI). 

Zákon o ochraně spotřebitele vymezuje správní delikty142 a sdružení spotřebitelů  

(a jiné právnické osoby založené k ochraně spotřebitele)143. Zde lze spatřit vliv 

německé právní úpravy. Zvláštností takových právnických osob je, že může být za 

splnění určitých podmínek účastníkem soudního řízení ve věci ochrany práv 

spotřebitelů. 

Zákon číslo 40/2009 Sb. Trestní zákoník zná ve svém § 253 trestný čin poškozování 

spotřebitele. Tento trestný čin má dvě skutkové podstaty, přičemž v té první 

objektivní stránka záleží ve způsobení škody nikoli nepatrné (nejméně 5 000 Kč144) 

poškozením spotřebitele, například šizení na jakosti, množství nebo hmotnosti. 

Objektivní stránka druhé skutkové podstaty trestného činu spočívá v uvedení ve 

větším rozsahu (finanční vyjádření by mělo dosáhnout nejméně 50 000 Kč145) na trh 

výrobky, práce nebo služeb a současném zatajení jejich podstatných vad146.  

Domnívám se, že takový nástin veřejnoprávní ochrany spotřebitele je v práci 

věnované spotřebitelským smlouvám dostačující, proto jsem se tématu nevěnovala 

obšírněji, neboť opačný stav považuji za přesahující rámec této práce. 

                                                
140 § 2 odst. 1 zákona č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci. 
141 § 4 zákona o České obchodní inspekci.  
142 § 23 an zákona č. 634/1992 Sb. o Ochraně spotřebitele. 
143 § 25 an zákona č. 634/1992 Sb. o Ochraně spotřebitele. 
144 § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník . 
145 § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník. 
146 Srovnej Nett, Alexander in Jelínek, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Praha: Leges. Druhé vydání, 2010, s. 

656 an. 
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4.2. Soukromoprávní ochrana spotřebitele 

 
Středobodem soukromoprávní úpravy ochrany spotřebitele je občanský zákoník, 

který v hlavě páté upravuje spotřebitelské smlouvy. V občanském zákoníku jsou 

vymezena pravidla uzavírání smluv obecně (a tedy i pro spotřebitelské smlouvy), 

základní pojmy spotřebitelského práva a další instituty, které s předmětnou úpravou 

souvisí- například odstoupení od smlouvy. V následujících odstavcích se budu 

věnovat dle mého názoru těm nejdůležitějším pojmům souvisejícím se 

soukromoprávní ochranou spotřebitele, a to s pozicí spotřebitele jako se slabší 

smluvní stranou, dále pak s §§ 55 a 56 OZ, které obsahují právní úpravu ochrany 

spotřebitele společnou pro všechny typy smluv, spotřebitelovým právem na 

odstoupení od smlouvy, a nakonec zmíním specifika těch spotřebitelských smluv, jak 

je stanovuje OZ. Tím, myslím, bude podstata soukromoprávní ochrany spotřebitele  

v rámci této práce vyčerpána. 

4.2.1. Slabší smluvní strana 

 
Pojem „slabší smluvní strana“ je pojmem nadřazeným pojmům, které označují 

(kupodivu) slabší smluvní strany- a spotřebitel je z podřazených pojmů tím 

kontrahentem, který je širokou veřejností jako takový nejčastěji vnímán; není však 

jediným zástupcem- slabší smluvní stranou je též například nezletilé dítě, 

nesvéprávná osoba nebo také dospělá svéprávná osoba v tíživé životní situaci147. 

Dle mého názoru lze intuitivně odlišit v závazkových vztazích slabší smluvní stranu 

od silnější (jsou-li), ale definice pojmu samotného je již obtížnější, navíc v situaci, kdy 

v platném a účinném právu neexistuje jeho pozitivní úprava148. František Zoulík se 

zamýšlí nad kritérii, která by mohla sloužit k určení toho, který je slabší smluvní 

stranou, a to situace, kdy je svobodná vůle jednoho účastníka smlouvy zcela nebo  

z části podlomena, dalším kritériem je zázemí účastníka smlouvy (konkrétně 

majetkové, hospodářské, mocensky-politické a další), třetím pak okolnost, zda jedna 

ze stran je profesionál a druhá nikoli, a konečně pak případ, kdy má strana méně 

možností. Zoulík považuje kritéria z různých důvodů za nevyhovující (nevhodnost, 

                                                
147 Srovnej Eliáš, Karel: „Reforma soukromého práva aktuálně: Do Evropy!“. in Právní rozhledy, 2008, číslo 12, 

pozn. 4. 
148 Srovnej Zapletal, Jiří: „Ochrana slabšího ve smluvních závazkových vztazích“. Práce posluchačů Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze č. 334, doktorská disertační práce, s. 12. 
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relativnost, přílišná individuálnost, obojetnost) a domnívá se, že taková kritéria 

nevedou k obecně platné definici pojmu149150. Jedinou výjimku, kdy je slabší smluvní 

strana definována exaktními metodami, najdeme v zákoně o platebním styku, který 

za slabší smluvní stranu kromě spotřebitele považuje i drobného podnikatele, jenž 

má nejméně deset zaměstnanců a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy 

dosáhne maximální výše 2 000 000 €151. 

Ač samotný pojem je tedy z právního hlediska jasně nepojmenovaný, domnívám se, 

jak jsem se již zmínila výše, že slabší smluvní stranu lze identifikovat pomocí intuice 

a „selského rozumu“. Slabší smluvní stranou tak bude ten účastník smlouvy, jehož 

možnosti k rovnému vyjednání a následnému plnění smlouvy byly od samotného 

počátku značně sníženy objektivními fakty, z nichž lze jmenovat například 

nedostatečné znalosti např. zboží, účastníkova nezralost způsobená věkem, ale 

zároveň ten stejný objektivní fakt je výrazným benefitem pro druhého účastníka 

smlouvy.  

O samotném institutu ochrany slabší smluvní strany lze říci, že se jedná o základní 

zásadu soukromého práva, jejíž potřeba dodržování vyplývá z požadavku 

spravedlnosti, slušnosti, morálky, ale na druhou stranu tento princip není univerzálně 

použitelný pro všechny soukromoprávní vztahy, ale jeho využití je možné pouze tam, 

kde samotné právo jeho použití přiznává152. 

4.2.2. Společné nástroje ochrany spotřebitele 

 
Jak bylo nastíněno výše, spotřebitelské smlouvy nejsou charakteristické svým 

objektem plnění, ale svými subjekty, kterými jsou spotřebitel a dodavatel. Občanský 

zákoník z celého systému spotřebitelských smluv pak vybírá dva druhy, které jsou 

charakteristické svým způsobem sjednávání- a to smlouvy uzavřené na dálku  

a smlouvy sjednávané mimo provozovnu. Spotřebitelskou smlouvu lze ale uzavřít 

kupní, o dílo a další včetně nepojmenovaných a za „normálních“ okolností. V rámci 

ochrany spotřebitele tak zákonodárce zvolil generální úpravu obsaženou v §§ 53 

                                                
149 Srovnej Zoulík, František: „Soukromoprávní ochrana slabší smluvní strany“. in Právní rozhledy, 2002, č. 3, 

s. 110 an. 
150 Více k Zoulíkově kritériím a k pojmu slabší smluvní strana pak Zapletal, Jiří: „Ochrana slabšího ve 

smluvních závazkových vztazích“. s. 12-15. 
151 § 75 odst. 3 zákona č. 184/ 2009 Sb. o platebním styku. 
152 Srovnej Zapletal, Jiří: „Ochrana slabšího ve smluvních závazkových vztazích“. s. 20. 
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odst. 8153 , 55 a 56 OZ, přičemž v případě, kdy to zákonodárce uzná za vhodné, 

existuje úprava speciální, zpravidla přísnější tak, jak je tomu v případě 

spotřebitelských smluv uzavřených na dálku a v případě smluv sjednaných mimo 

provozovnu. 

4.2.2.3. § 55 Občanského zákoníku 

 
Ve svém prvním odstavci § 55 OZ zakotvuje jednostrannou kogentnost154, neboť 

jedním směrem (zlepšení pozice spotřebitele a zhoršení pozice dodavatele) se od 

právní úpravy lze, v tomto případě je úprava dispozitivní, a druhým směrem (zhoršení 

postavení spotřebitele a vylepšení pozice dodavatele) se odchýlit nelze a pak se 

jedná o avizovanou kogentní úpravu. Je však třeba zdůraznit, že v případě takových 

ustanovení občanského zákoníku, která svoji povahou jsou kogentní podle § 2 odst. 

3, se nelze odchýlit ani ve prospěch spotřebitele155. Ve větě druhé je demonstrativní 

výčet takových jednání, která lze požadovat za „odchýlení se v neprospěch 

spotřebitele“, a to vzdání se svého práva spotřebitelem a „jiné zhoršení postavení“. 

Vzdání se práva přímo souvisí s větou první, neboť spotřebiteli je určitou specifickou 

ochranu156, která mu jako spotřebiteli náleží a tím, že by se jí spotřebitel vzdal, by tak 

popřel smysl a účel celé právní úpravy. Ve světle rozhodovací činnosti Nejvyššího 

soudu nastává problém v případě dispozitivních ustanovení, neboť jak Nejvyšší soud 

ČR konstatoval: „Neplatnost vzdání se budoucích práv na základě dohody podle  

§ 574 odst. 2 OZ může nastat jen ohledně těch práv (budoucích nároků), která 

vzniknou na základě zákona nebo smlouvy, popř. jiných právních skutečností, 

přičemž vznik těchto práv (nároků) je založen obligatorně. Avšak tam, kde zákon 

umožňuje odchylnou úpravu, tj. dohodou mezi účastníky, jíž lze určitou úpravu 

modifikovat nebo i vyloučit, nelze takovou dohodu kvalifikovat jako dohodu vzdání se 

budoucích práv (nároků) a tudíž neplatnou.“157 Jinými slovy, z dispozitivních 

ustanovení žádná práva nevznikají, nelze se jich tedy ani vzdát. Naopak zcela 

                                                
153 Jedná se o právo spotřebitele ponechat si plnění bez objednávky, kdy je snaha ochránit spotřebitelovo 

soukromí před nevyžádaným plnění, povětšinou reklamou. Toto ustanovení je součástí paragrafů, které se věnují 

distančním smlouvám, Lavický se ale domnívá, že jelikož není působnost tohoto odstavce omezena na distanční 

smlouvy, lze jej aplikovat na všechny spotřebitelské smlouvy. Více Lavický, Petr: Spotřebitelské smlouvy in 

Časopis pro právní vědu a praxi. 2001, č. 2, s. 204.  
154 Hulmák, Milan in Švestka, Jiří; Spáčil, Jiří; Škárová, Marta; Hulmák, Milan a kol.: Občanský zákoník I. § 1 až 

459. Komentář. s. 528. 
155Srovnej Hulmák, Milan in in Švestka, Jiří; Spáčil, Jiří; Škárová, Marta; Hulmák, Milan a kol.: Občanský 

zákoník I. § 1 až 459. Komentář. s. 528. 
156 Selucká, Markéta in Eliáš, Karel a kolektiv autorů: Občanský zákoník. Velký akademický komentář.,s. 377. 
157 NS sp. zn. 29 Odo 645/2001.  
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jasným porušením věty první- a naplnění diskutované skutkové podstaty-  

je ujednání obsažené v leasingové smlouvě, které odnímá uživateli právo od ní 

odstoupit, neboť uživatel se vzdával práva, které mu zákon poskytuje a tím došlo  

k nepřípustnému zhoršení jeho postavení jako spotřebitele158.  

Druhá skutková podstata se týká „jiného zhoršení smluvního postavení spotřebitele“. 

Tento pojem je dle Selucké vágní a neurčitý, domnívá se, že takovým jednáním by 

mohlo být sjednání rozhodčí doložky obsažené ve formulářových smlouvách 

označující konkrétní osobu oprávněnou řešit spor159- a její názor podporuje  

i Směrnice 93/13 EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách 

(problematika rozhodčího řízení ve spotřebitelsko-právním vztahu je v České 

republice poněkud složitější, neboť podle zákona o rozhodčích řízeních160 mohou  

v České republice vznikat rozhodčí soudy na základě zvláštního zákona a rozhodčí 

centra. Rozhodčí centra mohou poskytovat a zajišťovat servis pro osoby, které byly 

zvoleny jako rozhodci, avšak nikoli určovat podmínky k výběru rozhodce, neboť 

nejsou zřízena na základě zvláštního zákona161; tuto problematiku kromě doktríny 

řešily i soudy České republiky – Vrchní soud v Praze162 a Nejvyšší soud České 

republiky163 konstatovaly, že v případě, kdy rozhodčí smlouva neobsahuje přímé 

určení rozhodce ad hoc, ale odkazuje na „rozhodčí řád“ vydaný rozhodčím centrem, 

pak je smlouva neplatná podle § 39 OZ. Podle rozhodovací činnosti ESD je na 

soudech členských států, aby samy zhodnotily, zda se jedná o nepřiměřené 

ujednání164 a nepřiměřená ustanovení pak prohlásily za neplatná, přičemž  

k neplatným ustanovením se přihlíží bez návrhu165, je-li neplatnost spatřována  

v nedostatku pravomoci, nebrání prohlášení neplatnosti neuplatnění námitky  

v rozhodčím řízení166167). Zcela bezesporu je takovým ujednáním povinnost 

spotřebitele hradit náklady nedůvodné reklamace stanovené v reklamačním řádu 

                                                
158 NS sp. zn. 32 Odo 521/2006. 
159 Selucká Markéta in Eliáš, Karel a kolektiv autorů: Občanský zákoník. Velký akademický komentář.,s. 377. 
160Zákon č. 216/2994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. 
161 Srovnej Tomsa, Miloš: „Nepřiměřenost rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách“ in Obchodní právo, 

2011, č. 20, s. 6; Horská, Jana; Burian, Jakub: „Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách ve světle 

aktuální judikatury českých soudů a ESD“ in Bulletin advokacie, 2010, č. 4, s. 22-24. 
162 Rozhdonutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 12 Cmo 496/2008, publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek 

sešti č. 5-6/2010 pod č. R 45/2010. 
163 Rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 1945/2010 ze dne 11. 5. 2011. 
164 Srovnej rozsudek C-237/02 z 1. 4. 2004, Ludger a Ulriche Hofstetter vs Freiburger Kommunalbauten. 
165 Srovnej rozsudek C-40/08, Asturcom Telecommunivaciones SL vs. Maria Cristina Rodrígues Nogueira.  
166 Srovnej rozsudek C-168/05, Mostaza Claro vs. Centro Movil Milenium. 
167 Více Bělohlávek, Alexander J.: „Rozhodčí řízení v tzv. smluvních vztazích spotřebitelského typu“ in Právní 

forum, 2010, č. 3, s. 89-99. 
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dodavatele168. Dále lze třeba zmínit paušálně vyčíslené škody na kulečníkových 

koulích v kulečníkových hernách a jejich následné uhrazení169. 

Odstavec druhý předmětného paragrafu pojednává neplatnosti takových ustanovení, 

která jsou sjednána podle § 56 OZ, přičemž smyslem tohoto ustanovení je ochrana 

spotřebitele před nepřiměřenými podmínkami ve spotřebitelských smlouvách170-  

o těch bude pojednáno v následující kapitole. Tento stav byl zaveden novelou  

155/ 2010, před novelou o relativní neplatnosti spotřebitelských smluv, kdy 

spotřebitel mohl zvážit, zda i přes svoji vadnost je smlouva platná, a to z toho 

důvodu, že je jinak pro něj výhodná171, přičemž této možnosti se mohl dovolat  

i mimosoudně, postačilo oznámení172, avšak musel oznámit, v čem neplatnosti 

spatřuje, pouhé oznámení o tom, že „je to neplatné“, nebylo považováno 

dostačující173.  

Konečně třetí odstavec stanovuje pravidla interpretace spotřebitelských smluv 

jasným pravidlem, že smlouvy mají v případě pochybností být interpretovány ve 

prospěch spotřebitele. 

4.2.2.4. § 56 Občanského zákoníku-  

Nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách (unfair terms) 

 
I toto ustanovení je výsledkem implementace práva Evropské unie, konkrétně 

směrnice 93/13/EHS, přičemž zákonodárce využil možnosti dané směrnicí a rozšířil 

pojem nepřiměřených podmínek i o takové podmínky, které byly sjednány 

individuálně174. Ustanovení obsahuje demonstrativní výčet jedenácti ujednání, která 

mohou být považována za nepřiměřené podmínky a také výjimku – nepřiměřeným 

ujednáním nejsou ujednání o předmětu plnění ani ceně (dle mého názoru zde však 

může nastoupit trestněprávní odpovědnost). Na tato ujednání je však třeba aplikovat 

                                                
168 Sb. r. NSS č. 897/2006 – NSS sp. zn. 3 As 60/2005-73. 
169 Srovnej Hulva, Tomáš: Právo ochrany spotřebitele pro neprávníky. Otázky odpovědi. Vzory smluv, podání a 

korespondence. Praha: ASPI, a.s. První vydání, 2006, s. 76 an. 
170 Hulmák, Milan, in Švestka, Jiří; Jehlička, Oldřich; Škárová, Marie; Spáčil, Jiří a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. s. 377. 
171 Srovnej Hulmák, Milan, in Švestka, Jiří; Jehlička, Oldřich; Škárová, Marie; Spáčil, Jiří a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. s. 377. 
172 Srovnej R 50/1985. 
173 Srovnej Švestka, Jiří in Hulmák, Milan, in Švestka, Jiří; Jehlička, Oldřich; Škárová, Marie; Spáčil, Jiří a kol. 

Občanský zákoník. Komentář. s. 273. 
174 Čl. 3. odst. 1 Směrnice stanoví věcnou působnost pouze na takové podmínky, které nebyly sjednány 

individuálně, ale byly dány předem a spotřebitel neměl možnost o nich diskutovat, Směrnice tak počítala s 

formulářovými smlouvami. 
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§ 39 OZ, který požaduje jasnost a srozumitelnost, tedy předmět plnění a cena musí 

být sjednány tak jasně, aby byly je jasnými a srozumitelnými shledával i průměrný 

spotřebitel, nikoli specialista v oboru175. V demonstrativním výčtu, který učinil 

zákonodárce, jsou uvedena ujednání omezující dodavatelovu odpovědnost za 

způsobenou (libovolnou) škodu, ujednání týkající se závaznosti smlouvy, práva na 

odstoupení od smlouvy, práva na informace. O některých bodech jsem se zmínila, či 

se teprve budu zmiňovat na jiném místě této práce, a tak se jimi zde nebudu dále 

zabývat. 

4.2.3. Odstoupení od smlouvy 

 
Odstoupení od smlouvy je jednostranným, adresovaným právním úkonem176, jenž 

prolomuje zásadu „pacta sunt servanda“ a jako institut s takovými vlastnostmi 

připadá v úvahu jen výjimečně; v zásadě má sankční charakter177. Závazkový právní 

vztah je zrušen okamžikem, kdy dojde druhé straně, a je rušen ex tunc178. Právo na 

odstoupení od smlouvy vzniká jak ze zákona, tak na základě smluvních ujednání 

stran179. 

Ochrana spotřebitele využitím odstoupení od smlouvy je upravena nejen generálním 

ustanovením odstoupení od smlouvy v § 48 OZ, ale také vlastní specifickou úpravou 

stanovenou zvlášť, která se do českého právního řádu dostala skrze evropskou 

právní úpravu. Kvůli velkému množství směrnic, které spotřebitelské právo upravují, 

je celá úprava roztříštěná nejen na evropské úrovni, ale i na úrovni národních 

států180. V rámci spotřebitelského práva lze však podle rakouské doktríny vystopovat 

sedm podtypů (kategorií) odstoupení od smlouvy, a to odstoupení od smlouvy 

situační (v situacích, kdy smlouva byla uzavřena s nebezpečím přítomnosti prvku 

překvapení, časové tísně a další), distanční (souvisí se smlouvami uzavřenými na 

dálku), obecné (převážně ke smlouvám time-sharingovým, úvěrovým a dalším, které 

finančně dlouhodobě zatěžují spotřebitele, navazují na předmět smlouvy), 

                                                
175 Srovnej Selucká, Markéta in Eliáš, Karel a kolektiv autorů: Občanský zákoník. Velký akademický 

komentář.,s.384. 
176 Švestka, Jiří in Švestka, Jiří; Spáčil, Jiří; Škárová, Marta; Hulmák, Milan a kol.: Občanský zákoník I. § 1 až 

459. Komentář. s. 390. 
177 Zuklínová, Michaela in Eliáš, Karel a kolektiv autorů: Občanský zákoník. Velký akademický komentář.,s. 293. 
178 Švestka, Jiří in Švestka, Jiří; Spáčil, Jiří; Škárová, Marta; Hulmák, Milan a kol.: Občanský zákoník I. § 1 až 

459. Komentář. s. 390. 
179 Pohl, Tomáš in Švestka, Jiří; Dvořák, Jan a kolektiv: „Občanské právo hmotné 1.“ Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a.s., 2009, páté vydání, s. 128. 
180 Srovnej Girmanová, Jana: „Odstoupení od smlouvy jako prostředek soukromoprávní ochrany spotřebitele“. 

Práce posluchačů Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze č. 295, doktorská disertační práce, s. 182. 
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odstoupení ve formě výpovědi (odběr energie, vody, pojistné smlouvy- opět se 

používá na smlouvy s dlouhodobým závazkem, od kterých spotřebitele může 

odstoupit v průběhu času), informační odstoupení (využije se jako sankční prostředek 

v případě, že dodavatel nesplnil svoji informační povinnost), odstoupení z důvodu 

omylu (vychází z rakouského práva- dodavatel uvádí při uzavírání smlouvy některé 

okolnosti za pravděpodobné, ale ty nenastanou, například přidělení státní dotace181)  

a konečně odstoupení z důvodu změny smlouvy (použije se v cestovních  

a pojistných smlouvách, kdy lze odstoupit od smlouvy v takových případech, kdy 

dojde k takové změně smlouvy, například ceny, která podle zákona může být 

důvodem pro odstoupení od smlouvy)182. 

Názor rakouských autorek je aplikovatelný na český právní řád, a to vzhledem  

k europeizaci spotřebitelského práva není překvapivé. Situační odstoupení od 

smlouvy upravuje § 57 odst. 1,2 OZ183, distanční odstoupení pak např. § 53 odst. 7 

OZ184 (zde bych ráda poukázala na odstavec 10, který stanovuje, že je-li toto právo 

uplatněno, má dodavatel nárok na náhradu pouze a jen skutečně vynaložených 

nákladů spojených s vrácením zboží, čímž se otevírá široké spektrum otázek, co je  

a co není náklad související s vrácením zboží, přičemž se má za to, že se jedná  

o poštovné. Spotřebitel však má nárok na vrácení všech nákladů potřebných  

k realizaci dodání smlouvy, včetně těch nákladů, které zaplatil nad rámec ceny185); 

obecné odstoupení pak lze najít v § 54c OZ186 nebo v § 11odst. 1 zákona  

o spotřebitelském úvěru187. U informačního odstoupení se zákonodárce snaží držet 

pravidla, že jeho úprava zásadně následuje v odstavci či větě, ve kterém je generální 

pravidlo odstoupení, informační odstoupení je tak specifickou možností odstoupení, 

které mění počátek běhů lhůty na den, kdy byly informace předány, nebo lhůtu 

prodlužují188. Poslední dvě skupiny české právo na rozdíl od rakouského práva 

                                                
181 §3a Bundesgesetz mit dem Bestimmungen zum Schulz der Verbraucher getroffen werde Blbl. 1979/140. 
182 Srovnej Lurger, Brigitta; Kalss, Simone: „Rücktrittsrechte“. Vídeň: Verlag Österreich. Vydání první, 2001, s. 

39-65. 
183 Právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy byla-li smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé 

k podnikání (modifikace následují). 
184 Právo odstoupit od smlouvy v případě uzavření smlouvy na dálku do 14 dnů od převzetí plnění bez udání 

důvodu, avšak v následujícím odstavci jsou uvedeny výjimky, které pod ustanovení odstavce sedm nespadají. 
185 C-511/08 ze dne 15. 4. 2010, Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmBH.  
186 Právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy o finančních smlouvách uzavřené na dálku 

(odstoupení od smlouvy je platné, bylo-li odstoupení od smlouvy ve lhůtě odesláno, není potřeba, aby bylo 

doručeno), výjimky a modifikace následují v další větě a dalších odstavcích paragrafu.  
187 Právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.  
188 Například ustanovení v § 53 odst. 7 věta druhá říká: „V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, 

které je povinen (…) předat, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění.  
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nezná (tato situace je problematická v případě cestovní smlouvy, kdy české právo  

v souladu se směrnicí 90/314/EHS zakotvuje právo cestovní kanceláře jednostranně 

zvýšit za určitých okolností cenu zájezdu, avšak neupravuje ani možnost odstoupení 

od smlouvy, ani nestanoví maximální povolenou výši zvýšení189). 

Lze polemizovat, jaký způsob úpravy odstoupení od smlouvy by byl pro adresáta 

právní normy (občanského zákoníku) přijatelnější. V současné době je generální 

pravidlo odstoupení od smlouvy upraveno v § 48 a jeho modifikace ve speciálních 

ustanoveních u každého jednotlivého smluvního typu zvlášť. Druhou variantou by 

bylo rozšíření generálního pravidla o výčet výjimek (ve spotřebitelském právu by se 

zřejmě jednalo o přidaná pravidla) a zároveň také jejich sjednocení (například  

i informačního odstoupení, kdy nesplnění povinnosti jednou prodlužuje lhůtu na  

tři měsíce a podruhé na jeden rok). K této variantě se já osobně přikláním, neboť se 

mi zdá systematičtější a přehlednější než současná „ad hoc“ varianta.  

Každá právní úprava nese svoje rizika, že bude obejita. To potkalo i odstoupení od 

smlouvy bez udání důvodů v u smluv uzavřených na dálku. Spotřebitelé dvoutýdenní 

lhůtu zneužívají, když zakoupí nějaké zboží, které využijí a poté odstoupí od 

smlouvy. Zde by možná bylo vhodné zkrátit dobu, do které je možné odstoupit, 

například na dobu sedmi dnů, jak stanovuje příslušná evropské směrnice. Spotřebitel 

je sice slabší smluvní stranou, ale zákonodárce vytvořil situaci, kdy spotřebitel má 

oproti dodavateli mnohem silnější postavení. Domnívám se, že zkušenost ukazuje, 

že může nastat situace, kdy by měla být i silnější smluvní strana chráněna před 

slabší.  

4.2.4. Specifika jednotlivých spotřebitelských smluv podle OZ 

 
Tato subkapitola je věnována specifikům jednotlivých spotřebitelských smluv v rámci 

ochrany slabší smluvní strany, tj. spotřebitele. Jak už jsem zmínila, tak spotřebitelské 

smlouvy nejsou charakteristické svým předmětem, ale svými stranami. Specifika, 

která z nich plynou, jsou tedy specifikem nikoli vůči celému systému spotřebitelských 

smluv, ale vůči těm typovým smlouvám, jejichž právní úpravou se řídí s jasným cílem 

(účelem) ochrany spotřebitele. Tato část mé diplomové práce slouží jako doplnění  

a možnosti udělat si kompletní obrázek o soukromoprávní ochraně spotřebitele  

                                                
189 Srovnej Zapletal, Jiří: „Ochrana slabšího ve smluvních závazkových vztazích“. s. 112 
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v České republice, proto zde nebude zmíněno to, co je zmíněno na jiném místě této 

práce či co by překračovalo rámec této práce. 

Na prvním místě bych ráda zmínila prodej zboží v obchodě, tak jak jej stanovuje 

občanský zákoník § 612 an. Zde spotřebitel vystupuje jako slabší smluvní strana 

primárně z toho důvodu, že je mu nabízen již hotový výrobek, jehož vlastnosti si 

nemohl s dodavatelem předem dohodnout a kvalitu zboží, které je obvykle zabalené, 

není schopen na místě řádně posoudit190. Ochrana spotřebitele je tak zajišťována 

odpovědností dodavatele za vady jím prodávaného zboží; doba, během níž může být 

vada uplatněna (tzv. záruční doba), činí ze zákona 24 měsíců a může být 

prodloužena nikoli zkrácena. Zákon zná dva druhy vad- vady odstranitelné, které 

dále dělí na dvě skupiny, a to obecné odstranitelné vady (dále 1a)  

a odstranitelné vady na věci, kterou kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady 

po opravě nebo pro větší počet vad řádně užívat (dále 1b). Druhou skupinou vad 

jsou vady neodstranitelné, dále dělené na neodstranitelné vady, které brání tomu, 

aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady (dále 2a) a jiné neodstranitelné 

vady, než 2a (dále 2b). Vadné zboží lze opravit, tedy vady odstranit (u skupiny vad 

1a), zboží lze vyměnit- slovy zákona věc vyměnit (u skupin vad 1a- není-li to 

vzhledem k povaze vady neúměrné, 1b po opakované objevení se vady, 2a, 2b), 

odstoupit od smlouvy (u skupin vad 1b, 2a a 2b) nebo spotřebiteli vzniká právo na 

přiměřenou slevu (u skupiny vad 2b). Celý tento proces se nazývá reklamací a musí 

být vyřízena do třiceti dnů, dodavatel má povinnost informovat spotřebitele o jejím 

vyřízení.  

Další druhem odpovědnosti je odpovědnost dodavatele za škodu způsobenou vadou 

výrobku, které je upravena ve zvláštním zákoně č. 52/ 1998 Sb., který je zákonem 

speciálním vůči občanskému zákoníku. Opačnou metodu, tedy zakotvení této 

speciální odpovědnosti do občanského zákoníku volí například v Nizozemí. 

Základním principem této odpovědnosti je přísná mimosmluvní (deliktní) 

odpovědnost výrobce191, k jejímu vzniku není vyžadován protiprávní úkon 

(protiprávnost spočívá v uvedení nebezpečného výrobku na trh) ani smluvní vztah 

mezi výrobcem a poškozeným spotřebitelem192. Výrobce je tak pod sankcí 

                                                
190 Srovnej Zapletal, Jiří: „Ochrana slabšího ve smluvních závazkových vztazích“. s. 105. 
191 Výrobce je definován v § 2 zákona č. 52/ 1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.  
192 § 7 odst. 1 zákona č. 52/ 1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. 
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majetkových postihů motivován k výrobě co nejbezpečnějších výrobků193, které 

nabízí na trhu v České republice i v zahraničí, a zároveň je motivován k tomu, aby 

spotřebitele řádně, tj. úplně a srozumitelně informoval o tom, jakým způsobem 

výrobky používat194. Zákon stanovuje i liberační důvody, mezi které patří neuvedení 

výrobku na trh, důvodný předpoklad neexistence vady v době způsobení škody, 

nevyrobení výrobku pro prodej nebo jinou podnikatelskou činnost a ani tímto 

způsobem nebyl šířen, vada výrobku vznikla v důsledku plnění jiné zákonné 

povinnosti výrobce a konečně situace, kdy stav vědeckých a technických znalostní  

v době uvedení výrobku na trh nebyl s to rozpoznat onu vadu195. Právo na uplatnění 

škody se promlčuje ve tříleté subjektivní době (kdy se spotřebitel o škodě dozvěděl či 

lze důvodně předpokládat, že se o ní mohl dozvědět), prekluduje po deseti letech od 

uvedení výrobku na trh196. Z působnosti zákona jsou vyloučena případy škody 

způsobené jadernými událostmi; občanskoprávní odpovědnost za jaderné škody je 

upravena zákonem č. 18/ 1997 Sb. o mírovém využíván jaderné energie  

a ionizujícího záření197. 

V rámci poskytování spotřebitelského úvěru je chráněno spotřebitelovo právo na 

informace  

o povinnostech, ke kterým se zaváže, tak jak to stanovují §§ 4-7 a § 10 zákona  

o spotřebitelském úvěru, zejména se jedná o informace v reklamě (zejména náklady, 

které vzniknou spotřebiteli v případě uzavření smlouvy a během jejího trvání - tj. 

úroková sazba, celková výše úvěru, výše splátek a další), předsmluvní informace 

(druh spotřebitelského úvěru, náklady vzniklé spotřebiteli a další), informace  

ve smlouvě (určení strana a úvěru, náklady vzniklé spotřebiteli, o právu na 

odstoupení od smlouvy a další)198, informace po dobu čerpání úvěru ve formě 

možnosti přečerpání úvěru (období, na které se výpis vztahuje, nový a původní 

zůstatek, úroková sazba a další) a konečně pak informace ohledně roční procentní 

sazby nákladů na spotřebitelský úvěr. Spotřebitelovo právo na informace hájí  

                                                
193 Výrobek je definován v § 3 zákona č. 52/ 1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. 
194 Srovnej Švestka, Jiří in Švestka, Jiří; Dvořák, Jan a kolektiv: Občanské právo hmotné 2. s. 503. 
195 § 5 zákona č. 52/ 1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. 
196 §§ 9 a 9a zákona č. 52/ 1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. 
197 Srovnej Švestka, Jiří in Švestka, Jiří; Dvořák, Jan a kolektiv: Občanské právo hmotné 2. s. 513. 
198 V případě nedodržení této informační povinnosti a v případě, že spotřebitel tuto skutečnost uplatní u věřitele, 

pak se spotřebitelský úvěr pokládá od počátku za úročený ve výše diskontní sazby stanovené Českou národní 

bankou a jiná ujednání jsou neplatná.- § 8 zákona o spotřebitelském úvěru. 
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i speciální ustanovení § 58 an OZ u smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení, 

nebo potom zákon o platebním styku. 

Dalším institutem, který může zhoršit postavení spotřebitele, je volba práva, kterým 

se bude právní vztah řídit a které si účastníci smlouvy mohou zvolit199. Markéta 

Selucká se domnívá, že takové ujednání by zřejmě bylo v rozporu s § 55 odst. 1 OZ, 

pokud by tím však spotřebitel zhoršil své právní postavení. V případě, že by takovou 

volbou práva svoje postavení zhoršil, pak by ujednání o volbě práva bylo neplatné 

podle § 40a OZ, avšak oddělitelným od zbytku smlouvy, která by se pak řídila 

právem, které by bylo určeno v souladu s Nařízením Rady ES č. 44/2001 ze dne 22. 

prosince 2000 o příslušnosti a uznávání výkonu soudních rozhodnutí v občanských  

a obchodních věcech, v případě, že by spotřebitel i dodavatel byli osoby usídlené  

v České republice, tak pak by rozhodným právem bylo právo české. Stejným 

nařízením se bude řídit i taková smlouva, která byla uzavřena použitím Internetu  

a dodavatel je z členského státu EU, podle tohoto ustanovení je právo výběru 

ponecháno spotřebiteli, který může zvolit právo „dodavatelovy“ či „svojí“ země.  

V případě, že dodavatel není osídlenou osobou v některém ze členských států EU  

a nemá tak ani svoji pobočku, zastoupení nebo jinou provozovnu, je situace složitější 

a existuje několik hraničních určovatelů, mezi nimi například jazyk webové stránky, 

umístění serveru apod.200.  

4.2.5. Závěr kapitoly 

 
Závěrem této kapitoly lze říci, že současná právní úprava plní oba úkoly- a to 

prevenci  

i následné odškodnění. Spotřebitel jako slabší smluvní strana požívá ochrany, která 

mu umožňuje mít nějaké právní nástroje obrany před adhezními smlouvami, což je 

typ smluv, který je nejčastěji využíván.  

5. O úpravě spotřebitelského práva v zákoně 89/2012 Sb. 

Od 1. 1. 2014 bude účinný zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále NOZ), který 

zcela deroguje současný občanský zákoník a další zákony. Práce na tomto kodexu 

byly započaty před více než deseti lety, na přípravě se podílela hojná většina 

českých civilistů a přímo i nepřímo i někteří zahraniční, práce vedl profesor Karel 

                                                
199 § 9 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém. 
200 Srovnej Selucká, Markéta: Ochrana spotřebitele v soukromém právu, s.99 an. 
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Eliáš. K věci proběhlo mnoho konferencí s živou diskuzí201. Nový občanský zákoník 

je veledílo, které se snaží obsáhnout soukromé právo tak, jak tak činí jiné velké 

kodexy- za všechny bych chtěla jmenovat alespoň francouzský Code Civil, německý 

Bürgerliches Gesetzebuch a zejména pak rakouský Allgemeines Bürgerliches 

Gesetzbuch, který byl největší inspirací pro český zákoník (resp. vychází z návrhu 

Krčmářova návrhu nového občanského zákoníku z roku 1937, ten ale vychází  

z ABGB a Code Civil202). Zákoník tak obsahuje nejen materie současného účinného 

občanského zákoníku, ale absorbuje i mimo jiné zákon o rodině, obchodní zákoník 

(dochází k „monistické úpravě závazkového práva, jejíž přínosem je zjednodušení 

závazkového práva odbouráním duplicit neobchodních a obchodních obligačních 

institutů i smluvních typů a odstranění složité otázky ohledně určení právního 

režimu203.“) a další, přičemž některá ustanovení se „vrací“ z ABGB, které bylo na 

území České (Československé) republiky platné a účinné až do právní dvouletky  

v roce 1950204, jiná jsou nová a mají za cíl reagovat na moderní tendence205. 

Významným rysem je i příklon zpět k římskoprávním tradicím. Římské právo 

doplněné o německá právní pravidla se stalo v kontinentální právní rodině obecným 

právem, pod různým vlivem se rozšířilo a Rodolfo Sacco píše, že to bylo právě 

československé a sovětské právo, které se nejvíce od římského práva odklonilo206. 

Autorka práce rekodifikaci občanského práva vítá (možná pod vlivem vlastního 

megalomanství), avšak nepřijímá ji bezvýhradně a zcela.  

První zásadní otázkou je, zda je správné, aby byla úprava spotřebitelského práva 

obsažena v občanském zákoníku207. Odpověď na tuto otázku není jednoznačná, 

protože různé státy se k dané problematice staví různě- například německý občanský 

zákoník má ochranu spotřebitele ve svém občanském zákoníku, naproti tomu 

rakouský nikoli. Oba způsoby lze považovat za správné a pro oba existují rozumné 

důvody. Pro variantu, aby ochrana spotřebitele byla vložena do občanského 

zákoníku, hovoří fakt, že spotřebitelské smlouvy jsou v prvé řadě smlouvy, a tedy 

                                                
201 Srovnej Telec, Ivo: „O vládním návrhu občanského zákoníku.“ In Právní rozhledy. 2009, č. 19, s. 677.  
202 Srovnej Selucká, Markéta: „Ochrana spotřebitele v navrhovaném občanském zákoníku“ in Právní rozhledy. 

2009, č. 10, s. 364. 
203 Srovnej Eliáš, Karel: „Návrh občanského zákoníku: obrat paradigmat.“ In Právní rádce. 2010, č. 1, s. 9. 
204 Srovnej Kuklík, Jan in Kuklík, Jan a kolektiv: „Vývoj česko-slovenského práva v letech 1945-1989“. Praha: 

Linde Praha, akciová společnost. Vydání první, 2008, s. 122-129. 
205 Srovnej Telec, Ivo: „O vládním návrhu občanského zákoníku.“ In Právní rozhledy. 2009, č. 19, s. 681. 
206 Srovnej Sacco, Rodolfo: „O některých otázkách základů občanského práva v socialistických zemích.“ In 

Právník. 1969, s. 803- 810. 
207 §§ 1810- 1867 NOZ. 
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patří do celého závazkového práva, což je právní oblast, kterou občanský zákoník 

upravuje a upravovat bezesporu má. Na druhou stranu spotřebitelské právo je velmi 

náchylné k novelizacím, v čemž významnou roli hraje právo EU. Evropské právo 

ochrany spotřebitele je ve fázi proměn, kvůli čemuž je často měněno  

a občanský zákoník je tak vystaven riziku častých novelizací208. Co je výhodou jedné 

možnosti, je nevýhodou druhé, společným jmenovatelem je ale ochrana spotřebitele, 

která, ať už je upravena ve velkém kodexu občanského práva, nebo naopak ve 

zvláštním zákoně, je vždy stejná, má stejnou vypovídající hodnotu a je také stejně 

právně závazná a vymahatelná. V případě komplexního spotřebitelského kodexu by 

se nejednalo ani o nepřímou novelu, která je právní teorií hodnocena spíše 

negativně209. Původní koncepce nového občanského zákoníku počítala s variantou, 

že bude vytvořen zvláštní spotřebitelský kodex, ale z tohoto plánu sešlo a český 

zákonodárce se přiklonil k německé variantě a právo ochrany spotřebitele je 

upraveno v §§ 1 810- 1 867 NOZ. Lze říci, že ze systematického hlediska je tak 

úprava spotřebitelského práva zvolena správně, ale hrozí zde riziko častých 

novelizací. V případě novelizací bude třeba dbát toho, aby se novela (novely) 

přidržovala (y) systematiky občanského zákoníku, aby nebyla (y) příliš rozsáhlé a aby 

nezasahovala (y) příliš hluboko do občanského zákoníku, zároveň by novelizací 

neměla být změněna jeho koncepce210. V případě, že bude Česká republika na 

základě závazků vyplývajících z jejího členství v EU povinna takovou novelizaci 

přijmout, pak bude třeba důkladně zvážit, nebude-li vhodné předmětná ustanovení 

občanského zákoníku zrušit a nahradit je spotřebitelským kodexem. Lze samozřejmě 

říci, že tomuto nebezpečenství bylo možno předejít zvolením varianty se zvláštní 

právní úpravou od počátku, k čemuž se já osobně přikláním jako ke vhodnější 

variantě. Nadto se domnívám, že pro spotřebitele by byla přijatelnější varianta, kdy 

by měl vše, co se ho jakožto spotřebitele týká, lidově řečeno na jednom místě- tato 

„uživatelská přítulnost“ by zcela jistě nebyla žádným podceněním spotřebitele, 

nejednalo by se o žádný „otcovský zásah“ ze strany státu211. Samotná úprava 

                                                
208 Srovnej Melzer, Filip: „K úpravě ochrany spotřebitele ve vládním návrhu občanského zákoníku.“ In Právní 

rozhledy. 2009, č. 21, s. 771. 
209 Srovnej Boguszak, Jiří in Boguszak, Jiří; Čapek, Jiří; Gerloch, Aleš: „Teorie práva.“ Praha: ASPI Publishing. 

Vydání druhé, 2004, s. 43. 
210 Srovnej Knapp, Viktor: „Teorie práva.“ Praha: C. H. Beck. Vydání první, 1995, s. 114. 
211 Srovnej Tomančáková, Blanka: „Soukromoprávní ochrana spotřebitele v návrhu občanského zákoníku čili 

nic?“ in Havel, Bohumil; Pihera, Vlastimil (eds): „Soukromé právo na cestě. Eseje a jiné texty k jubileu Karla 

Eliáše.“ Plzeň: Aleš Čenek. Vydání první, 2010, s.369. 
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spotřebitelského práva se dělí do tří oddílů, přičemž první oddíl je věnován obecným 

ustanovením, druhý distančním smlouvám a smlouvám uzavřeným mimo prostory 

určené k podnikání, třetí dočasnému užívání ubytovacího zařízení a rekreačních 

služeb, v každém oddíle jsou pak ustanovení pro sdělení před uzavřením smlouvy, 

obsah smlouvy, forma smlouvy, odstoupení od smlouvy a případná další ustanovení. 

Ze systematického hlediska nelze nic vytknout, ač například specifika odstoupení od 

smlouvy jsou uvedena zvlášť od generálního pravidla v § 2 001 an. NOZ, lze to  

v daném případě ospravedlnit jasným a zřetelným uvedením paragrafů týkajících se 

odstoupení u konkrétních smluv. 

Za pozitivní změnu v novém občanském zákoníku bych ráda uvedla, že pojem 

„spotřebitelské smlouvy“ byl nahrazen pojmem „smlouvy uzavírané se spotřebiteli“212. 

Jak jsem již uvedla, některé z členských států, převážně státy z jižní Evropy, 

používají pojem smlouvy uzavírané se spotřebitelem, jiné státy, například Německo 

nebo Rakousko, pak spotřebitelské smlouvy. Protože spotřebitelské smlouvy 

(smlouvy uzavírané se spotřebitelem) jsou charakteristické nikoli svým objektem, ale 

svým subjektem, respektive subjekty, domnívám se, že nově zvolený výraz je 

vhodnější. Lze samozřejmě hnidopišsky dodávat, že pak by se tato oblast 

závazkového práva měla nazývat „smlouvy uzavírané mezi spotřebitelem  

a podnikatelem“213, ale jsem toho názoru, že právě tou stranou, kvůli které celá 

oblast práva ochrany spotřebitele vznikla, on je tím primárním určujícím prvkem  

a koneckonců, jestliže jedna a táž osoba může vystupovat jako spotřebitel i jako jiný 

účastník smlouvy (například kupující v případě kupní smlouvy), je třeba její postavení 

odlišit- podnikatel je vždy podnikatelem. 

Přejmenování celého subsystému smluv není jedinou pojmovou změnou- od 1. ledna 

2014, kdy NOZ nabývá účinnosti, bude dnešní dodavatel nazýván podnikatel. I tuto 

změnu bych ohodnotila spíše kladně, neboť je tak odstraněn současný stav, kdy jsou 

používány dva výrazy pro de facto stejné osoby214 . § 420 NOZ stanoví, že 

podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost 

výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak 

soustavně za účelem dosažení zisku. Význam pojmu se tedy nemění, obsah zůstává 

stejný, mění se pouze název, což může vést k domněnce, že v daném případě došlo 

                                                
212 Avšak zavádí legislativní zkratku „spotřebitelské smlouvy“ (§ 1 810 NOZ). 
213 Nový občanský zákon zaměňuje pojem „dodavatel“ za pojem „spotřebitel“, k tom viz níže. 
214 Srovnej § 52 odst. 2 OZ a § 2 odst. 1 obchodního zákoníku. 
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k právní diskontinuitě, jelikož nebylo zachováno pojmosloví, domnívám se ale, že  

v daném případě nelze zákonodárci, potažmo autorům NOZ, nic vytýkat, jelikož 

pojem „dodavatel“ byl, jak jsem se již zmínila, používán nahodile a různě,  

a sjednocení pojmosloví s celým právním řádem je zcela jistě namístě, právní 

termíny mají být jasné, srozumitelné, správné po jazykové i odborné stránce, 

jednoznačné, ustálené a zřetelné215- a to si myslím, že stav po NOZ v daném 

konkrétním případě zajišťuje lépe. 

Ač jsem kritizovala řešení v současném platném a účinném občanském zákoníku,  

v jehož § 52 jsou pojmy spotřebitelského práva uvedeny v pořadí smlouva–

dodavatel–spotřebitel, v kapitole věnující se novému občanskému zákoníku volím 

stejný postup. Nedochází k tomu však z důvodu náhlé změny názoru, ale proto, že 

jsem se prvně chtěla zabývat změnami pojmů, a spotřebitel zůstává stále 

spotřebitelem, ač jeho právní definice se nepatrně mění- spotřebitelem je každý 

člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec 

samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním 

jinak jedná216. V odborné literatuře217 proběhla diskuze nad tím, jestli podle této 

definice spotřebitelem může být i právnická osoba, respektive jestli může právnická 

osoba požívat ochrany slabší smluvní strany. Spotřebitelem právnická osoba není, 

což je patrné i z dikce dnešního občanského zákoníku, avšak stále požívá ochrany 

slabší smluvní strany, tak jak praví dikce § 433 NOZ218. Základní rozdíly spočívají  

v několika hlediscích- zatímco spotřebitel se slabší smluvní stranou stává 

automaticky, právnická osoba musí své postavení dokázat; zatímco porušení 

pravidel spotřebitelského práva může mít za následek i zdánlivé právní jednání219, 

kdežto právnické osoby se musí neplatnosti dovolávat, neb se jedná o neplatnost 

relativní. 

Snad detailem, nicméně zajímavou změnou nejen v oblasti předmětné úpravy, ale 

celého kodexu, je přejmenování fyzické osoby na člověka, přičemž neruší pojem 

                                                
215 Srovenj Holländer, Pavel: „Filosofie práva.“ Plzeň: Aleš Čeněk. První vydání, 2006, s. 214- 219. 
216 § 419 NOZ. 
217 Srovnej Selucká, Markéta„Ochrana spotřebitele v navrhovaném občanském zákoníku“ in Právní rozhledy. 

2009, č. 10; Melzer, Filip: „K úpravě ochrany spotřebitele ve vládním návrhu občanského zákoníku.“ In Právní 

rozhledy. 2009, č. 21. 
218 § 433(1) Kdo jako podnikatel vystupuje vůči dalším osobám v hospodářském styku, nesmí svou kvalitu 

odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení 

zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran.  

(2) Má se za to, že slabší stranou je vždy osoba, která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo 

souvislost s vlastním podnikáním. 
219 § 551 an. NOZ. 
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fyzická osoba220. Aneb z člověka se nám stal člověk. Jestliže je jazyku občanského 

zákoníku vytýkána jeho jistá archaičnost, zastaralost a nesrozumitelnost, pak pojem 

člověk se této kritice naprosto a zcela vymyká, domnívám se, že lze bez uzardění 

sdílet radost Karla Čermáka z toho, že nový občanský zákoník z nás „udělal 

člověka“221. 

K celkové koncepci lze dodat, že NOZ plně přichází k tezi, že závaznou nabídku 

podává spotřebitel222, úprava reflektuje dosavadní trend a v zásadě nepřináší nic 

nového, jejím velkým plusem je přehlednost oproti současné právní úpravě. 

Novinkou je pak § 1 819, který stanoví, že textová podoba je zachována, je-li možné 

údaje opakovaně zobrazovat a uchovat je. Tím se samozřejmě otevírá prostor pro 

otázku, je-li webová stránka textovou podobou, neboť i ta může být poměrně 

jednoduchým zásahem administrátora stránky změněna. Odpověď na tuto otázku 

zřejmě ukáže až čas a několikero rozhodnutí Nejvyššího soudu, neboť odpovědět 

nelze jednoznačně. Domnívám se totiž, že lze pomocí klávesnice PrintScreen přesně 

zachytit obsah webové stránky a uložit si jej ve vlastním počítači, čímž bude předejito 

riziku změny ze strany administrátora webové stránky. Na druhou stranu je nutno 

zodpovědět otázku, nakolik moc lze na spotřebitele (či kohokoli jiného) klást 

požadavek, aby si takovým způsobem ukládal každou webovou stránku, jejímž 

prostřednictvím plánuje uzavřít smlouvu. Tento problém je řešen oklikou, a to 

potvrzovacími e-maily, které stvrzují, co bylo sjednáno, a zřejmě právě ty budou 

důkazními prostředky v případném soudním sporu, nikoli nestálá webová stránka. 

Úprava smluv uzavíraných se spotřebiteli tak hodnotím spíše kladně, ač jako velké 

negativum vidím zařazení právě do občanského zákoníku, kde může způsobit 

spoustu nečekaných problémů. Samotná úprava upravuje pár základních typů  

z celého spotřebitelského práva, přičemž jeho vývoj ne evropské úrovni není 

dokončen, vyvíjí se a celý kodex je tak vystaven riziku častých novelizací, které 

mohou vyústit v „písmenkové“ paragrafy. Právo ochrany spotřebitele a jeho míra 

                                                
220 § 18 NOZ- osoba je právnická a fyzická. Díl II je nazván „fyzické osoby“ a § 23 zní: „Člověk má právní 
osobnost od narození až do smrti.“- z výše uvedeného lze správně usuzovat, že fyzická osoba a člověk jedno 

jsou. Problém dvojí terminologie je pravděpodobně omluvitelný tím, že se NOZ snaží sblížit laickou 

terminologii (člověk=člověk) s odbornou právnickou terminologií (člověk= fyzická osoba). 
221 Čermák, Karel: „Jazyk práva a Karel Eliáš“ in Havel, Bohumil; Pihera, Vlastimil (eds): „Soukromé právo na 

cestě. Eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše.“ Plzeň: Aleš Čenek. Vydání první, 2010, s. 16 
222 § 1 811, odst. 2 
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celkově je však otázkou politickou, nikoli ryze právní223, což se domnívám je příčinou, 

proč dané právní odvětví bylo zařazeno do celého kodexu. Nezbývá, než doufat, že 

případné novelizace (které s velkou pravděpodobností nastanou), příliš nenaruší 

koncepci zákoníku, případně koncepci diskutované části; novelizace tak bude třeba 

činit s citem a jemně. 

6. Závěr 

  

V úvodu své diplomové práce jsem psala o praktičnosti a využitelnosti 

spotřebitelského práva. Při psaní této diplomové práce jsem si potvrdila platnost 

Goethova verše, že „šedá je teorie, zelený strom života.“224 Jednoduchá holá věta, 

která v zákoně budí dojem, že je vše jasné a zřetelné, za sebou skrývá velké 

množství judikatury (obzvláště pak evropské), která potvrzuje opak, neboť je to právě 

judikatura, která zodpovídá ty právní otázky, které jsou nejasné, v judikatuře můžeme 

nalézt právní odpovědi na otázky zeleného stromu života, který je košatý  

a rozvětvený. 

Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat spotřebitelské smluvní právo v takovém 

rozsahu, v jakém to diplomová práce dovoluje. Nebylo tedy možné a ani účelné 

rozepisovat se o každé směrnici pocházející z lůna Evropské unie, o každém 

rozsudku každého soudu, o každé národní úpravě. Mým cílem bylo nabídnout 

budoucímu čtenáři co nejkomplexnější zprávu o stavu spotřebitelského práva v roce 

2012. 

Spotřebitelské právo je relativně mladým právním odvětvím, ač spotřebitelské vztahy 

existovaly od vzniku první kupní smlouvy mezi spotřebitelem a dodavatelem. Zde se 

jako průkopník objevila Evropská unie (pod tehdejším názvem), když  

v sedmdesátých letech minulého století definovala pět základních práv spotřebitele. 

Během krátké doby se pak pojem ochrany spotřebitele stal součástí primárního práva 

Evropské unie. Na český právní řád má evropská legislativa vliv, s trochou nadsázky 

lze říci, že české právo je právem evropským, jen s mírnými odchylkami, kterými 

české právo ještě více favorizuje spotřebitele, neboť evropské právo využívá metody 

minimální harmonizace. V dnes platném a účinném občanském zákoníku, stejně tak 

                                                
223 Shodně Srovnej Selucká, Markéta„Ochrana spotřebitele v navrhovaném občanském zákoníku“ in Právní 

rozhledy. 2009, č. 10; Melzer, Filip: „K úpravě ochrany spotřebitele ve vládním návrhu občanského zákoníku.“ 

In Právní rozhledy. 2009, č. 21. 
224 Goethe, Johan Wolfgang: „Faust“. 
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jako v dnes platném a zatím neúčinném občanském zákoníku, existují ustanovení, 

kterými se přímo transponují evropské směrnice do českého práva, a to nejen  

v oblasti spotřebitelského práva.  

Evropské právo tak má vliv i na základní pojmy spotřebitelského smluvního práva. 

Rozsudky ohledně otázek spojených s definicí spotřebitelské smlouvy, spotřebitele 

nebo dodavatele vychází spíše z lucemburského soudu než ze soudů brněnských  

(či soudu pražského nebo olomouckého). Jedná se celkem o logický jev, neboť 

úprava spotřebitelských smluv byla do českého právního řádu zavedena pod vlivem 

práva evropského, tedy v době, kdy evropské právo již bylo prosouzeno  

a s některými problémy se již dávno vypořádalo. S některými, které jsou způsobeny 

roztříštěností právní úpravy, se ještě nevypořádalo a k vypořádání podle mého 

názoru může dojít jedině razantní změnou, ne pouhou novelizací směrnic. Takovou 

razantní změnou může být supersměrnice ochrany spotřebitele, která droguje 

všechny směrnice, které bude obsahovat. Kdyby k něčemu takovému došlo a kdyby 

něco takového bylo tvořeno systematicky a pečlivě, mohly by být odstraněny některé 

současné problémy – nejednotnost úpravy, pojmů a další. 

Co se týče samotných spotřebitelských smluv (nebo též (a dle mého názoru lépe) 

jazykem nového občanského zákoníku smlouvy uzavírané se spotřebitelem), jejich 

charakteristickým rysem jsou bezpochyby subjekty smluvního vztahu – spotřebitel  

a dodavatel, nemají žádný typický předmět a jsou tak řízeny tím smluvním typem, 

jehož předmět plnění je jejich obsahem. Občanský zákoník pod vlivem evropské 

legislativy upravuje ty speciální typy spotřebitelských smluv, u kterých je právně-

politický zájem, aby byla spotřebiteli poskytnuta speciální ochrana. Zde zajímavou 

kapitolu tvoří distanční smlouvy a konkrétně pak smlouvy uzavírané přes Internet. 

Samotné distanční smlouvy jsou pro spotřebitele bez dalšího rizikové, v podstatě 

kupuje tak zvaného zajíce v pytli. Internet celou situaci komplikuje v otázkách 

spojených s písemností formy nebo nepřesnostmi způsobenými překlepy  

a dalšími. Spotřebitelské právo se snaží narovnat rozdíly mezi smluvními stranami 

právě speciální ochranou slabší smluvní strany, spotřebitele.  

Spotřebitel je slabší smluvní stranou, je amatérem a ve smluvním vztahu stojí proti 

profesionálovi, dodavateli. Ten určuje podmínky smlouvy, včetně ceny nebo kvality 

zboží. Spotřebitel může přijmout a určit množství, nebo odmítnout. Kdyby nebylo 

spotřebitelského práva, bylo by odmítnutí a neuzavření smlouvy jeho jedinou 



 
65 

 

ochranou a zároveň i obranou proti silnější smluvní straně. V situacích, kdy má 

spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, kdy má dodavatel odpovědnost za vadu 

výrobku nebo za škodu způsobenou vadou výrobku, se jejich postavení dorovnává, 

ač rovni si fakticky nejsou nikdy. Takovou právní úpravu, která se zabývá, jak 

prevencí před zneužíváním silnější smluvní strany v tak běžném závazkovém vztahu 

jakým závazky ze spotřebitelského práva bezesporu jsou, tak odškodňováním, lze 

jedině vítat. Důležitá je však i samotná znalost práva, bez ní sebelepší zákon nikoho 

nespasí a vůle chtít podle zákona jednat a nezavírat oči nad jeho ohýbáním či 

obcházením.  

Spotřebitelské smlouvy se pod názvem smlouvy uzavírané se spotřebiteli poněkud 

neprakticky staly součástí i nového občanského zákoníku, který nabude účinnosti  

1. 1. 2014. Jak jsem zmiňovala, spotřebitelské právo je pod velkým vlivem 

evropského práva, jehož vývoj ještě stále není ukončen a hrozí tak reálné nebezpečí 

častých změn nejprve v rámci evropského práva a následně pak národní legislativy. 

Takové změny by lépe unesl zvláštní kodex spotřebitelského práva, než velké 

všeobsažné dílo občanského práva. Domnívám se tak, že zvolení umístit 

spotřebitelské právo do občanského zákoníku je spíše nešťastným řešením.  

Je pravda, že například Německo má ve svém občanském zákoníku, který je 

obdobně rozsáhlý jako budoucí český, také část věnovanou spotřebitelským 

smlouvám, ale je výjimkou mezi státy. Navíc vzhledem k přílepkové aktivitě našeho 

zákonodárného sboru, který zvládne leccos novelizovat při každé více či méně 

vhodné příležitosti, by bylo rozumnější přiklonit se spíše k rakouskému a anglickému 

řešení, tedy zvláštnímu spotřebitelskému zákonu. I kdyby se český zákonodárce  

v souladu s judikaturou Ústavního soudu omezil pouze na novelizaci pouze jednoho 

zákona, i tak mu zbývá v rámci celého občanskoprávního kodexu široké pole 

působnosti ke změnám nesouvisejících přímo se spotřebitelským právem. Bylo by 

vhodné se v legis-vakanční lhůtě zamyslet nad tím, jestli přece jenom není 

výhodnější opustit německý model a přiklonit se k rakouskému  

a anglickému. Koneckonců, ochrana spotřebitele je vždy stejná, bez ohledu na to, 

jaký zákon ji upravuje. 
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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 



 
67 

 

nejvhodnějším řešením, jak předejít riziku častých novelizacích vznikajících  

v důsledku změn a vývoje evropského spotřebitelského práva.   
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Abstract 

 

The purpose of my thesis is to analyse issue of Consumer Contract Law in the Czech 

Republic in the context of European Law. 

 

The thesis is composed of six chapters, each of them dealing with different aspects  

of Consumer law. Chapter One is introductory and offers the general point of view on 

discussed topic, my personal motivation for choosing it.  

 

Chapter Two is divided into two parts. Part One sums up very short history of 

Consumer law, Part Two focuses on European consumer law and on direct influence 

on the Czech legislation.  

 

Chapter Three is the principal chapter in my thesis, because it defines basic 

terminology  

of Consumer Law: consumer contract, consumer and supplier. The chapter is 

subdivided into three parts- one part for one term. In Part One the question of 

creating the contract, e-shops and special contractual types according the Civil Code 

are also discussed. Subject is treated in the context of both Czech and European 

Law with relevant case law. 

 

Chapter Four is subdivided into two parts and provides an outline of relevant Czech 

law  

in the branch of Consumer protection. Part One illustrates the Consumer protection 

based  

on the Czech public law (mainly Administrative and Criminal Law). Part Two is more 

important for my thesis and looks at Consumer protection with respect of private law 

(mainly Civil Law, Commercial Law). Withdrawal from contract, liability for damage 

caused by a defective product, liability for defects of products and duty to inform are 

the principal questions in this Chapter.  
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Chapter Five concentrates on changes resulting from New Civil Code  

(Act No. 89/ 2012 Sb.) which can be found mainly in terminology. Consumer Law as 

the part of New Civil Code is the object of criticism. 

  

Conclusions are drawn in Chapter Six. The main aim of the thesis is to analyse basic 

issues of Consumer Contract Law and level criticism on it. I suggest that in the 

context of European Law new legislation should be passed. In the context of the 

Czech legislation the question of enacting an amendment of New Civil Code in the 

fields of Consumer Contracts and creating special Consumer Protection Act is 

discussed. This I find as probably the most expedient solution of possible and 

imminent risk of frequent amendments as the result of changing and development of 

European Consumer Law.  
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