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1. Cíle, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Diplomantka si zvolila bezesporu významné téma, které představuje jednu ze zcela stěžejních 
zásad soukromého práva. Jde o téma primárně teoretické, jehož zpracování je nicméně 
obtížné, neboť vyžaduje identifikaci a analýzu reflexe předmětné zásady v řadě právních 
institutů. O to více lze uvítat, že autorka téma představuje i v jeho praktických a velmi 
aktuálních aspektech, zejména v diskutované otázce zdanění tzv. církevních restitucí. 
Diplomantka prokázala znalost zákonné úpravy i aktuální judikatury, jako i schopnost 
orientace v odborných textech, a to včetně pramenů anglickojazyčných a německojazyčných. 
 

2. Struktura a členění práce: 
 
Text (98 stran včetně úvodu a závěru, na počet znaků cca 108 stran) je přehledně a jasně 
členěn, jeho struktura je logická, jednotlivé pasáže na sebe systematicky navazují. Vnitřní 
členění je v souladu s klasickými doktrinálními přístupy. Práce je složena z pěti kapitol, které 
se (s výjimkou kapitoly páté) rozpadají na jednu úroveň podkapitol. První kapitola je věnována 
historickému kontextu zásady pacta sunt servanda od jejích kořenů v římském právu přes 
reflexi v ABGB, úpravu zásad ve středním občanském zákoníku a občanském zákoníku z roku 
1964 až po podporu a výklad předmětné zásady v judikatuře Ústavního soudu ČR. Druhá 
kapitola nahlíží na pacta sunt servanda z kontextuální perspektivy základních zásad 
soukromého práva, jak jsou vymezeny v platném občanském zákoníku. Autorka nastiňuje 
přirozenoprávní teorii soukromého práva, zabývá se povahou právních zásad a představuje 
zásady uvedené v občanském zákoníku včetně samotné zásady pacta sunt servanda. Velmi 
rozsáhlá třetí kapitola představuje analýzu reflexe předmětné zásady v jednotlivých 
ustanoveních občanského zákoníku. Autorka se zamýšlí nad celou řadou právních institutů, 
mj. nad autonomií smluvní vůle, předsmluvní odpovědností, závazky ze slibu jako 
jednostranného právního jednání, změnami smlouvy, zánikem nesplněného závazku, slibem 
v dědickém právu nebo zásadou neminem laedere. Ve zvláštní podkapitole diplomantka 
nahlíží na aktuální problematiku zdanění církevních restitucí z perspektivy zásady pacta sunt 
servanda. Komparativní čtvrtá kapitola přibližuje právní úpravu britskou a německou (coby 



 

 

relevantní zástupce nejvýznamnějších právních kultur), přičemž koncepci odpovídající zásadě 
pacta sunt servanda v obou právních řádech velmi stručně srovnává s právem českým. 
Závěrečná pátá kapitola je věnována autorčiným úvahám de lege ferenda, které se týkají 
zejména právní úpravy insolvence. 
 

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi: 
Diplomantka při zpracování diplomové práce využila adekvátního množství pramenů 
zahrnujících právní předpisy (včetně předpisů evropského práva), odbornou literaturu (včetně 
několika cizojazyčných zdrojů) a poměrně rozsáhlou judikaturu (včetně několika rozhodnutí 
Soudního dvora EU a britských soudů). Práci by bylo možné lehce vytknout absenci britských 
a německých právních předpisů mezi zdroji (komparativní kapitola zřejmě vychází toliko ze 
sekundárních zdrojů). Jistou slabinou práce je zařazení pouhých dvou článků publikovaných 
v odborných časopisech (kdy jeden není v textu práce nikde citován; druhý je uveden mezi 
internetovými zdroji). Citace jsou v práci uváděny na správných místech a to v souladu 
s normou pro zpracování těchto písemností. 
 

4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce: 
Jazyková i stylistická úroveň práce je dobrá, práce je čtivá a srozumitelná. Nezatěžují ji přitom 
žádné zásadní gramatické chyby. S právní terminologií diplomantka pracuje správně. 
 

5. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce: 
Práce je po odborné stránce s ohledem na požadavky kladené na práci tohoto stupně 
standardní. Rozsahem se jedná o práci dlouhou. Diplomantce se podařilo vypracovat kvalitní 
analytické pojednání o reflexi zásady pacta sunt servanda jako jedné ze základních zásad 
soukromého práva v českém občanském právu. Ocenit je třeba také zařazení komparativního 
prvku a především autorčiných vlastních kritických poznámek a návrhů de lege ferenda. 
 

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě práce: 
Který problém současné reflexe zásady pacta sunt servanda v českém právním řádu 
považujete za nejnaléhavější kromě právní úpravy insolvence? Jak byste tento problém 
doporučovala řešit de lege ferenda? 
 

7. Závěr: 
Předložená práce prokázala diplomantčinu samostatnost při zpracovávání aktuálního tématu, 
jako i její schopnost orientovat se v zákonné úpravě, odborné literatuře i judikatuře včetně 
cizojazyčných zdrojů. Autorka předložila zdařilou analýzu zvolené problematiky včetně jejích 
aktuálních aspektů a vlastních kritických poznámek. Z toho důvodu doporučuji práci k ústní 
obhajobě s předběžným hodnocením výborně. 
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