RECENZE - REVIEW

VETERNÍKOVÁ, M., 2015. Vybrané kapitoly zo spotrebiteľského práva. Bratislava:
EKONÓM, 178 s. ISBN 978-80-225-4143-5.
Ochraňovat práva spotřebitele, je povinností států, k tomu využívá státní moc (zákonodárnou,
výkonnou a soudní). Ochrana spotřebitele je v současnosti aktuální a diskutované téma, a to
nejen v České republice. K předmětné věci se po roce 1993 a zejména po roce 2004, kdy je
datován vstup České republiky a Slovenské republiky do Evropské unie, se objevují
publikace, které reaguji na vývoj i na nová pravidla pro ochranu spotřebitele. V roce 2015
vydalo Vydavaťelstvo EKONÓM na Slovensku velmi potřebnou publikaci s názvem
„Vybrané kapitoly zo spotrebiteľského práva“. Autorkou této publikace JUDr. Mária
Veterníková, Ph.D. Jmenovaná je vysokoškolským pedagogem na Obchodní fakultě,
Ekonomické univerzity v Bratislavě, problematikou spotřebitelského práva se zaobírá
dlouhodobě. Lze konstatovat, že je zkušeným odborníkem v této oblasti.
V posledním období jsme svědky změn nejen v oblasti právních předpisů, dnešní doba je
tímto jevem charakteristická. Je nasnadě a potřebné, získat informace a orientovat se v oblasti
spotřebitelského práva, které autorka ve své publikaci předkládá.
Publikace je strukturována do 13 kapitol, postupuje od obecného ke zvláštnímu. První a druhá
kapitola obsahuje výklad pojmů, předmět, funkci a prameny spotřebitelského práva. Třetí,
čtvrtá a pátá kapitola je pojednání představuje zákon o ochraně spotřebitele, náležitostech
spotřebitelské smlouvy a kupní smlouvy. V těchto dvou kapitolách, považuji za zdařilé
podrobné rozpracování práv a povinnosti subjektu, vzniku a zániku smlouvy.
Kapitoly šestá, sedmá a osmá je věnována důležitým aspektům, jakými je ochrana
spotřebitele. Autorka cíleně rozdělila ochranu spotřebitele do tří samostatných oblastí,
ochraně při prodeji či poskytování služby na místě samém, při elektronickém obchodování
a v neposlední řadě prodej výrobků a poskytování služeb na tržištích. Kapitola devátá je
pojednáním o ochraně spotřebitele a reklamě, v této části publikace zmiňuje i kontrolní
činnosti oprávněných orgánů včetně vyvození důsledků za porušení právních předpisů.
S problematikou ochrany spotřebitele souvisí nepochybně právní odpovědnost při ochraně
spotřebitele, v kapitole 10 autorka uvádí detailně odpovědnost za vady, za škodu,
za bezdůvodné obohacení. Do této kapitoly zařadila též trestněprávní odpovědnost a její
projevy. Kapitoly jedenáct, dvanáct a třináct je oblastí procesního řízení ve věcech ochrany
spotřebitele, autorka zde prezentuje průběh soudního řízení ve věcech ochrany spotřebitele
včetně možnosti spotřebitele, využít opravných prostředků. Předkládá informace o rozhodčím
řízení, které je formou mimosoudního vypořádání sporného stavu při ochraně spotřebitele
a v neposlední řadě, též informace o konkurzním řízení a řízení o oddlužení.
Autorka vhodně zařadila ke každé kapitole názorné příklady a judikáty, které jednoznačně
přispějí k pochopení obsáhlosti problematiky, ten počin považuji za významný. K ucelenosti
této cenné publikace by přispěl rejstřík, který by zájemci umožnil rychlou orientaci k získání
informace.
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Charakter publikace Vybrané kapitoly zo spotrebiteľského práva je popularizačně –
právní, zvláště tím se stává pro studenty, odborníky v této oblasti, podnikatelské subjekty
a především pro širokou veřejnost, pochopitelnější a srozumitelnější. Autorka v publikaci,
předkládá své bohaté teoretické poznatky, které ve srozumitelné podobě prezentuje. Zájemce
zcela jistě ocení možnost získat orientaci v problematice ochrany spotřebitele stanovené
zákony a uplatňované v praxi na Slovensku.
Po prostudování předložené publikace, doporučuji zájemcům seznámit se s výkladem pojmů,
dotčenými zákony, náležitostmi smluv, aspektům, které souvisí s pravomoci uplatnit nároky
spotřebitele, odpovědnosti prodávajících i poskytovatelů služeb, postupu při soudním
i mimosoudním řízení, uplatňovaných na Slovensku a znalosti v praktickém životě používat.
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