
Abstrakt

Spotřebitelské  smlouvy  se  zaměřením na kupní  smlouvu –  srovnání 

staré a nové právní úpravy

Spotřebitelské  smlouvy jakožto  smlouvy uzavírané  se  spotřebitelem,  který  je  slabší 

stranou  závazkového  vztahu,  tvoří  nedílnou  součást  našeho  každodenního  života. 

Přestože obvykle považujeme problematiku ochrany spotřebitele za oblast občanského 

práva,  jedná se o kategorii  s přesahem do práva obchodního,  evropského, trestního  

a správního. Spotřebitelské právo, které je silně ovlivněno evropskou legislativou, stojí 

na pomezí  mezi  soukromým a veřejným právem. Praktické aspekty spotřebitelského 

práva  nicméně  nikterak  nevylučují  jeho  hlavní  účel  -  hledání  spravedlnosti,  tj. 

vyvažování rovnosti na straně jedné a svobody na straně druhé. Téma spotřebiteských 

smluv je dnes, kdy jsme vystavováni reklamě na každém kroku, ještě aktuálnější. Navíc 

se nacházíme v období finanční krize, kdy většina obyvatel trpí nedostatkem peněz, což 

ostře kontrastuje s nedostatečnou finanční gramotností české populace. Legislativa se 

mění pomalu a zákony neodpovídají rozvoji společnosti. Praxe pak bývá docela jiná, 

než jak ji známe z učebnic.

Nový občanský zákoník, který přináší mnoho změn nejen ve spotřebitelském právu, byl 

schválen v roce 2012. Kodex vyvolal nesčetné vášně jak mezi odbornou, tak laickou 

veřejností.  Důležitost  zákoníku  byla  zastíněna  mediální  zkratkou  a  ideologickým 

výkladem. Starý občanský zákoník byl prezentován jako socialistické dědictví, kterého 

se musíme zbavit. Reforma soukromého práva se stala politickou záležitostí. 

Nejen právníci, ale i spotřebitelé se budou muset vypořádat s nejednoznačnou povahou 

nového  občanského  zákoníku.  Shromáždění  občanskoprávní  materie  do  jednoho 

předpisu a její systematičnost je v rozporu s kazuistickou a technicistní povahou zákona. 



Až praxe ukáže, zda byly námitky odborníků oprávněné, či nikoliv. Záleží i na tom, 

kterak  bude  každý  z  nás  uvádět  svým vlastním chováním příslušné  právní  normy  

v život. Spotřebitelé i podnikatelé by proto měli postupovat podobně jako v minulosti, 

tj.  jednat  v  běžných  věcech  intuitivně  ve  shodě  s  právem  a  morálkou,  zatímco  

ve složitějších situacích by měli požádat o pomoc právníka.

Cílem mé diplomové práce je porovnat postavení spotřebitele podle staré a nové právní 

úpravy  a  zhodnotit  aktuální  problémy  spotřebitelského  práva  na  základě  příkladů  

z praxe. 

Po  úvodu následuje  druhá  kapitola,  která  se  zaměřuje  na  kupní  smlouvy z  pohledu 

občanského zákoníku.  Kapitola se skládá z pěti oddílů: vymezení základních pojmů, 

kupní  smlouva a  odpovědnost  za  vady,  záruční  doba,  distanční  smlouvy a  smlouvy 

uzavírané mimo prostory obvyklé k podnikání. 

Kupní smlouva, která tvoří jádro mé práce, je i předmětem třetí kapitoly, avšak tentokrát 

v kontextu nového občanského zákoníku. Oddíly třetí kapitoly jsou v zásadě podobné 

jako oddíly kapitoly předcházející. 

Přestože oborem mé práce je občanské právo hmotné, rozhodla jsem se ve stručnosti 

nastínit  i  procesní  aspekty  spotřebitelského  práva.  Čtvrtá  kapitola  proto  pojednává  

o rozhodčím řízení v souvislosti se spotřebitelskými smlouvami.




