
Posudek vedoucího diplomové práce Nikolase Krejcara                                                

„Veřejnoprávní ochrana spotřebitele“ 

 Předložená diplomová práce o rozsahu 104 stran (včetně 6 stran seznamu použité 

literatury a jednostránkové přílohy) je systematicky členěna, kromě úvodu a závěru, do 3 

částí, resp. 7 kapitol. První část je věnována východiskům a pramenům právní úpravy ochrany 

spotřebitele (spotřebitel vs. podnikatel; vývoj, smysl a cíle ochrany spotřebitele; 

veřejnoprávní vs. soukromoprávní ochrana spotřebitele), druhá část vybraným 

veřejnoprávním institutům (ochrana spotřebitele před nekalými obchodními praktikami, 

ochrana spotřebitele v souvislosti s organizovanými akcemi prodeje/nabídky/propagace) 

a třetí část správnímu dozoru v oblasti ochrany spotřebitele  (s „náznakem“ výkladu o správní 

odpovědnosti). Národní právní úprava je traktována v evropském kontextu. Struktura práce je 

vcelku vyvážená (autor ji vysvětluje na str. 7). Mírně zavádějící může být shoda názvu práce 

s názvem její první části a s názvem kapitoly III. této části. 

 Zvolené téma, včetně výběru podrobněji rozebíraných institutů, je aktuální. Diplomat 

přistoupil k jeho zpracování se zájmem a s přehledem. Prokázal schopnost pracovat 

s právními předpisy, s odbornou literaturou i s judikaturou, schopnost srovnávat různé 

prameny, schopnost vybrané otázky/instituty/problémy detailně rozebrat, jakož i schopnost 

zaujímat k některým otázkám vlastní stanoviska (s tím, že místy mohl být kritičtější). Práce je 

psána kultivovaně. Autor využil i svých vlastních zkušenosti z praxe spotřebitelského 

poradenství. 

 Řada dílčích otázek (rozebíraných zejména v části druhé) byla předmětem konzultací. 

Z dílčích připomínek se proto mohu omezit na následující: 

- Jaké je stanovisko autora ke změně definice spotřebitele v novele zákona o ochraně 

spotřebitele z r. 1995 (str. 14 - 15)?  

- Termín „právní opatření“ (str. 19 a 28) je poněkud zavádějící. 

- Vyhláška č. 13/1968 Sb., zmíněná na str. 20, zrušila celou řadu dřívějších prováděcích 

právních předpisů (viz její § 8 odst. 1). 

- U právních předpisů uvedených v posledním odstavci na str. 20 bylo vhodné uvést celé 

názvy. 

- Na str. 21 stálo za to zmínit § 29 zákona o vnitřním obchodě z r. 1081. 

- Může již rozbor důvodů ochrany spotřebitele indikovat rozlišení/rozhraní ochrany „fyzické“ 

a ochrany „ekonomické“ (část první, kapitola II.)? 

- Ke smyslu/možnosti rozlišování soukromého a veřejného práva existují i aktuální prameny, 

z nichž je patrná relativizace rozdílu; viz např. některé stati v kolektivní monografii „Veřejné 

právo a právo soukromé“ z r. 2014 (k výkladu na str. 25 - 26). 

- U institutů zákona o ochraně spotřebitele zmíněných na str. 37 - 38 měly být uvedeny 

odkazy na příslušná ustanovení. 
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- Rozhraní mezi zákonem o technických požadavcích na výrobky a zákonem o posuzování 

shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh souvisí s tzv. novým legislativním 

rámcem pro uvádění výrobků na evropský trh (ke str. 40).  

- Nadpis „Potraviny a související zemědělská témata“ na str. 43 není nejšťastnější. 

- V partii nadepsané „Zdraví“ (str. 45 – 46) bylo vhodnější uvést na prvním místě zákon 

o ochraně veřejného zdraví. Obdobně k prořadí v partii „Elektronické komunikace a služby“ 

(str. 48). 

- Stavební zákon se problematiky stavebních výrobků (~ „Stavební materiály“) týká jen 

„okrajově“ (ke str. 47 - 48).   

- Jaké je úskalí propojení zmíněného ve druhém odstavci na str. 75? 

- Situaci popisovanou ve třetím odstavci na str. 77 označujeme jako dodatečnou formalizaci 

faktického pokynu. 

- Problematický judikát zmíněný na str. 77 - 78 vedl k „deformující“ novele zákona o Státní 

zemědělské a potravinářské inspekci. 

- Existuje i čtvrtá (skromná) skupina „nástrojů“ správního dozoru (k textu na str. 79); jde o 

zveřejňování negativního zjištění … 

- Pořádková pokuta nebyla sankčním prostředkem navazujícím na negativní zjištění, ale 

zajišťovacím prostředkem; konstrukcí hmotněprávního deliktu v kontrolním řádu lze označit 

přinejmenším za problematickou (ke str. 81). 

- Oblasti ochrany spotřebitele se může týkat i dozorčí působnost/pravomoc orgánů územních 

samosprávných celků [ke str. 81 i. f.; viz již na str. 82 (!)]. Pozor na str. 93, pokud jde o 

živnostenské úřady. 

- Závěr práce (str. 98 - 99) mohl být obsáhlejší a konkrétnější.       

 Podle protokolu o výsledku kontroly na plagiáty z 3. srpna t. r. byl text práce porovnán 

s 500 dokumenty, přičemž nejvyšší dosažená míra podobnosti činila < 5%. 

 Celkově mám za to, že diplomat zadané téma zvládl na velice slušné úrovni. 

 Rozprava u obhajoby může být zaměřena na problematiku transpozice evropských 

směrnic z oblasti ochrany spotřebitele do našeho práva a na diskusi o případných (= ?) 

námětech de lege ferenda. 

V Praze dne 22. září 2016 

       JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 

 

 


