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Práce je vyhotovena v březnu 2014 a má 57 stran vlastního textu. 

 

Diplomantka si vybrala srovnávací téma, které neomezila jen na úpravu obsaženou 
v hmotném právu, ale v závěru práce se poměrně podrobně zabývá i rozhodčím řízením ve 
vztahu ke spotřebitelským sporům. Vybrané téma považuji za velmi aktuální, zejména proto, 
že nové právní úprava postavení spotřebitele v občanském zákoníku a v novelizacích předpisů 
o ochraně spotřebitele je teprve na počátku své aplikace. 

Diplomantka zvolila velmi dobrou metodu, když se nejdříve zabývá právní úpravou účinnou 
do 31. 12. 2013 včetně výkladu jejího vývoje zejména a poté přejde na výklad nové právní 
úpravy po 1. 1. 2014. Diplomantka se průběžně snaží nalézt i určité spojnice a styčné body 
mezi oběma úpravami, byť je to někdy více než obtížné. 

Výklad je psán dobrým a srozumitelným právním jazykem, jednotlivé části práce na sebe 
logicky navazují a myslím, že diplomantka se v podstatě nevyhnula ani jednomu problému. 

Je potěšitelné, že diplomantka v práci využila nejen svých teoretických vědomostí, ale i svých 
praktických zkušeností, což se projevuje zejména v podobě jednoduchých příkladů z praxe 
vysvětlujících aplikace jednotlivých ustanovení zákona. 

Z práce je patrno, že jsou a ještě budou aplikační problémy, na jejichž řešení zatím neexistuje 
pro krátkost účinnost zákona, jednoznačná odpověď. Zejména se to týká diskutované lhůty 24 
měsíců, která je na jednu stranu vykládána jako lhůta s totožnými účinky, jaké měla lhůta 
podle zákona č. 40/1964 Sb. pro prodej v obchodě. Na druhé straně diplomantka správně 
poukazuje na to, že převzetím textu obchodního zákoníku, se nemůže klást rovnítko mezi 
zákonnou a smluvní záruku. 

Diplomantka klade největší důraz na vymezení osoby spotřebitele a jeho ochranu, přičemž 
nezapadá do častého populismu (za ten v žádném případě nepovažuji zmínku o filmu Šmejdi 
na začátku práce), ale snaží se, a to úspěšně být věcná a využívá novot v NOZ, jako například 
aplikace pravidla o vnímání rozumem průměrného člověka, které si na soudní aplikaci a 
výklad ještě počká. 



 K práci nemám detailní připomínky a výtky a hodnotím ji jako vynikající s využitím zdrojů 
uvedených v poznámkách. Právní jazyk práce je dobrý, bez újmy na vypovídací schopnosti a 
srozumitelnosti. 
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