
Oponentský posudek na diplomovou práci Kristýny Vackové 

Práva povinnosti stran spotřebitelských smluv se zaměřením na smlouvy uzavírané 

distančním způsobem  

(100 stran, připojen je seznam zdrojů) 

 

 

Ochrana spotřebitele tvoří významnou výseč právní úpravy jak z pohledu soukromého, 

tak i veřejného práva. Jde o jednu z priorit národních právních řádů významně ovlivněných 

normotvorbou evropských institucí (srov. výčet směrnic Rady EU a Evropského parlamentu 

podaný na s. 7). Ochrana spotřebitele nabývá v posledních letech neuvěřitelné šířky a mnohdy 

i v odborné literatuře vyvolává rozpaky.  

Základní ideou, o kterou se tato ochrana opírá, je přesvědčení, že jen všestranně 

poučený a náležitě informovaný spotřebitel je rovnocenným partnerem podnikatele při 

uzavírání smluv.  

Právo navíc posiluje právní postavení spotřebitele zejména tím, že normy naplňující   

ochranářský cíl jsou převážně kogentní povahy a dále přiznávají spotřebiteli široké právo 

odstoupení od již uzavřené a splněné smlouvy.  

Tyto dva okruhy, tj. informační povinnost podnikatelů a právo na odstoupení od 

smlouvy tvoří jádro posuzované práce. K nim autorka ještě přiřazuje (z pohledu požadavků na 

diplomové práce spíše již nadbytečně) výklad o právech z vadného plnění). 

V úvodu podává definice základních pojmů, k nimž řadí pojem spotřebitele, který 

konkretizuje na spotřebitele jako slabší smluvní stranu, pojem podnikatele, pojem 

spotřebitelské smlouvy a pojem smlouvy uzavírané distančním způsobem. Autorka správně 

upozorňuje na rychlý technologický rozvoj a rozšíření nabídky zboží a služeb distančním 

způsobem, zejména prostřednictvím internetu, mobilních telefonů a e-mailů.  

Pro spotřebitelskou smlouvu jsou typické její subjekty, tj. spotřebitel a podnikatel; 

podle autorky se jedná o zvláštní úpravu v rámci obecných ustanovení závazkového práva. 

Pro smlouvy uzavírané distančním způsobem je rozhodující způsob kontraktace, aniž by se 

jednalo o samostatný smluvní typ.  

Důsledně upozorňuje na shora již zmíněnou široce koncipovanou informační 

povinnost, kterou musí věřitel spotřebiteli (jako slabší smluvní straně) poskytnout. Správně a 

v potřebné míře podrobně popisuje obsah předsmluvních informací, které musí být 

spotřebiteli poskytnuty (upozornit lze i na praktický problém spojený s  velikostí písma, jsou-

li tyto informace spotřebiteli předávány v písemné podobě). Zvláštní pozornost věnuje i 



významnému oprávnění spotřebitele na odstoupení od smlouvy; v té souvislosti lze otevřít i 

otázku, zda lhůta 15 dnů pro odstoupení není příliš dlouhá s ohledem na požadavek právní 

jistoty a stability v právních vztazích.     

Autorku sluší pochválit za výtečnou práci s literaturou a jinými prameny;   

Připomínky k práci:  

Podle mého názoru autorka se mohla jednoznačněji vyjádřit k okamžiku a k místu 

uzavření smlouvy v těch případech, kdy spotřebitel nemá žádnou písemnou informaci resp. 

potvrzení o tom, že smlouva byla uzavřena (typicky smlouvy uzavírané prostřednictvím 

telefonu). Praxe signalizuje řadu problémů spojené i pro spotřebitele s nepříznivými 

finančními následky (např. v případě telefonicky uzavřené smlouvy o změně dodavatele 

energie, plynu, atp.).  Následně zaslané listiny od podnikatele s uvedením, že požadované 

informace byly poskytnuty, nemusí být vždy oporu v realizovaném telefonním rozhovoru.  

K rozpravě pak doporučuji otázku, zda spotřebitelské spory mají řešit obecné soudy 

nebo soudy rozhodčí (s přihlédnutím k negativním zkušenostem z poslední doby). 

 

Celkově hodnotím posuzovanou práci jako velmi zdařilou. Autorka prokázala hluboké 

znalosti zkoumané problematiky, výborný přehled literárních pramenů - prokázala 

přemýšlivost při řešení jednotlivých problémů, jazykovou kultivovanost i znalost zahraniční 

právní praxe. 

 

Proto hodnotím práci K. Vackové jako výbornou, která dokázala naplnit požadované 

standardy předepsané pro práce diplomové. 

 

 

 

 

V Praze dne 1.5.2018                                                 Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 

 


