Abstrakt
Tato diplomová práce se věnuje problematice prodeje zboží v obchodě, tedy
problematice spotřebitelských kupních smluv, které každý z nás téměř denně uzavírá. Práce je
rozdělena do šesti kapitol a jejím cílem je podrobně popsat současnou právní úpravu prodeje
zboží v obchodě a věnuje se především právům a povinnostem kupujících – spotřebitelů a
prodávajících – podnikatelů. Část práce je také věnována mimosoudnímu řešení
spotřebitelských sporů.
První kapitola práce se zabývá obecným vymezením právní úpravy dotýkající se dané
problematiky. V této kapitole je problematika spotřebitelské kupní smlouvy systematicky
zařazena do současné právní úpravy v rámci soukromého práva, jsou zde zmíněny právní
předpisy Evropské unie dotýkající se dané problematiky. V rámci této první kapitoly je dále
také vymezeno pojmosloví a definovány pojmy jako prodej zboží v obchodě, spotřebitel,
podnikatel, zboží. V neposlední řadě je také zmíněno neobvyklé plnění ve spojení se
spotřebitelskou kupní smlouvou.
Ve druhé kapitole je pro přehlednost práce uvedena stručně také obecná úprava kupní
smlouvy, kdy jsou specifikovány náležitosti takového právního vztahu, především tedy
podstatné náležitosti, které tvoří ujednání stran smlouvy o předmětu koupě a kupní ceně. Dále
se v této kapitole autor zabývá právy a povinnostmi stran kupní smlouvy.
Třetí kapitola nazvaná přechod vlastnictví při prodeji zboží v obchodě se zabývá
přechod vlastnického práva v případě spotřebitelské kupní smlouvy. Shrnuje dodání a převzetí
věci a zabývá se také výjimkami z obecného principu převodu vlastnického práva především
při samoobslužném prodeji. Zmiňuje také přechod nebezpečí škody na věci, který je
s převodem vlastnického práva nerozlučně spojen.
Čtvrtá kapitola se zabývá odpovědností prodávajícího za vady věci. Jsou zde
rozebrány zákonné předpoklady bezvadnosti věci, tedy jakost při převzetí. Dále se autor v této
kapitole zabývá domněnkou vadnosti, kdy podrobně rozebírá druhy vad a rozhodné období
k projevení vady, ve kterém se tato domněnka uplatní. Autor zde rozebírá také další práva
kupujícího před převzetím věci a právní úpravou záruky za jakost.
Pátá kapitola této diplomové práce podrobně rozebírá práva kupujícího z vadného
plnění. Zabývá se nejdříve obecnou úpravou koupě movité věci a následně podrobně rozebírá
tuto problematiku pro spotřebitelské kupní smlouvy, včetně vyloučení odpovědnosti
prodávajícího, práv při prodeji věcí použitých a celého průběhu reklamace.

Poslední šestá kapitola stručně shrnuje poměrně novou problematiku mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů a průběh takové řízení. Zmiňuje také, nově zavedou platformu
v rámci Evropské unie, která má v souvislosti s mimosoudním řešením sporů, pomoci řešit
spotřebitelské spory v rámci přeshraničních vztahů.
V závěru poté autor shrnuje získané poznatky a hodnotí problematiku prodeje zboží
v obchodě s ohledem na současnou právní úpravu

