Název a shrnutí práce v českém jazyce
Diplomová práce se jmenuje „Spotřebitelské úvěry – znaky, vybraná ustanovení smluv
o spotřebitelském úvěru, ochrana spotřebitele“.
Práce je členěna na čtyři kapitoly. Cílem této práce bylo zpracovat, jak právní předpisy
upravující spotřebitelský úvěr ovlivňují praxi a smluvní ustanovení a jak praxe využívá limitů
daných zákonem. Dále se autorka zaměřuje na ochranu spotřebitele, na zákonná ustanovení,
která mají za účel spotřebitele chránit a vyrovnávat jeho postavení slabší strany, a též
instituce, které dozorují dodržování těchto předpisů, vedou správní řízení v případě porušení
těchto povinností a ukládají sankce.
V první kapitole se autorka věnuje ekonomickým faktorům spotřebitelského úvěru a
základnímu definování pojmu spotřebitelského úvěru.
Kapitola druhá se zabývá právní úpravou – jednak obecnou v občanském a novém
občanském zákoníku, jednak je kladen důraz především na právní úpravu v zákoně o
spotřebitelském úvěru. Právní úprava v zákoně o spotřebitelském úvěru je členěna na
jednotlivé podkapitoly, jež se věnují stěžejním bodům právní úpravy – vývoji zákonů
upravujících čistě právní úpravu spotřebitelského úvěru, právní posloupnosti jednotlivých
úprav, působnosti zákona o spotřebitelském úvěru, změnám po novele, posouzení schopnosti
spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr, odstoupení od smlouvy, výpovědi, úvěru na koupi
zboží, předčasnému splacení, zprostředkovatelům, dozoru a správním deliktům, změně
živnostenského zákona. Zákonná ustanovení jsou okomentována a propojena s praktickými
problémy, které se objevují při fungování těchto ustanovení. Na závěr výkladů o právní
úpravě v zákoně o spotřebitelském úvěru je připojen výklad o německé právní úpravě
korespondující se zákonem o spotřebitelském úvěru a je zde porovnání.
Kapitola třetí se věnuje typickým smlouvám o spotřebitelském úvěru – nachází se zde
obecný výklad o smlouvě úvěrové, o půjčce, leasingové smlouvě a také podkapitola o
rozhodčí smlouvě.
Poslední kapitola se zabývá vybranými otázkami ochrany spotřebitele. První
podkapitola této části práce se věnuje správní ochraně spotřebitele a subjektům vykonávajícím
dohled – zaměřuje se na správní postup podání stížnosti a především na činnost ČOI. Další
podkapitola se zabývá institucí finančního arbitra a jeho působením pro spotřebitele, poslední
podkapitola se věnuje maximální výši RPNS a tomu, zda by její stanovení zákonem zlepšilo
pozici spotřebitele.

