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1. Aktuálnost (novost) tématu 
Diplomant zvolil tradiční téma. Na aktuálnosti mu nicméně dodává poslední vývoj legislativní i 
judikatorní, týkající se zvláště zajišťovacích spotřebitelských směnek. Je potřebné a užitečné jej 
postihovat.  
 
2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody) 
Téma lze hodnotit jako méně náročné. Vztahuje se k němu dostatek odborných pramenů, včetně 
starších, když směnečné právo zůstalo stranou překotných změn v právní úpravě. Na náročnosti 
mu nicméně přidává komplexnost matérie směnečného práva, potřeba proniknout do nezbytných 
souvislostí obecně závazkových, věcněprávních i procesních a také zohlednit aktuální vývoj 
judikatorní, který (zvláště pokud jde o rozhodnutí z poslední doby) dosud nebyl dostatečně 
literárně zpracován.  
  
3. Kritéria hodnocení práce 
 
A.  Splnění cíle práce 
Diplomant si vytkl cíl ve vztahu k fenoménu zajišťovacích směnek „nastínit možné situace, se 
kterými se účastníci směnečného právního vztahu v praxi mohou běžně setkat a setkávají, a 
upozornit na při nich vznikající rizika“, resp. se „věnovat možnostem, jak jim předcházet, 
zejména těm, které pro směnečného dlužníka mohou mít fatální následky“. Dle mého učinil 
upřímný pokus jej naplnit, ve výsledku mu však zůstal mnohé dlužen. Práce podává spíše úvod do 
základů směnečného práva se zaměřením na zajišťovací směnku a do právní úpravy vztahů, které 
v souvislosti s takovou směnkou vznikají. Až na výjimky ulpívá na povrhu a popisuje. Rizika, tím 
spíše ta, která mohou mít fatální následky pro směnečného dlužníka, a jak se jim vyhnout, 
zmiňuje spíše letmo. 
 
B.  Samostatnost při zpracování tématu 
Autenticita předložené práce je evidentní. Nepochybuji o tom, že dílo je výsledkem diplomantovy 
samostatné práce.  
 
C.  Logická stavba práce 
Struktura práce odhaluje její tematickou roztěkanost. Základní pojmy směnečného práva 
diplomant představuje v kapitole 4, jednotlivé účastníky směnečných vztahů až v kapitole 8. 
Kapitola 11 (změkčení směnečné přísnosti) analyzuje několik sice zajímavých rozhodnutí 
Nejvyššího soudu z poslední doby, aniž je ovšem zřejmé, jak se vztahují k tématu práce a jejímu 
základnímu zaměření; jejich výběr se zdá spíše nahodilý. Názvy kapitol naznačují, že diplomant 
bude postupovat od obecných úvodů k analýze konkrétních otázek a problémů. Třebaže rozumím, 
co zamýšlel jednotlivými zvláštními kapitolami sledovat, ve výsledku v nich spíše jen pokračuje 
v představování základních institutů směnečného práva. Tak v kapitole 6 (vyšší zhodnocení 
směnky) podává popis základních vztahů týkajících se avalu, v kapitole 7 (směnka v kontextu se 
smlouvou o zajištění závazku) především představuje blankosměnku, v kapitole 9 (způsob 
uspokojení ze směnky) způsoby převodu směnky a protest. Zcela zavádějící je název kapitoly 10 
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(zneužití směnečného institutu), když jejím předmětem je význam směnky v pracovněprávních a 
spotřebitelských vztazích, zrovna ve kterých je zneužití zajišťovací směnky zásluhou právní 
úpravy i judikatury prakticky vyloučeno.  
 
D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 
Přehled použitých pramenů nezahrnuje všechna díla, z nichž mohl diplomant čerpat. Postrádám 
v něm starší publikace ke směnečnému právu, jejichž závěry jsou však nadále použitelné, jakož i 
díla mapující souvislosti z obecného práva občanského, jimž se přitom diplomant v práci rovněž 
věnoval. Důslednější mohla být reflexe tuzemské judikatury, a to opět i k otázkám, jimiž se 
diplomant v práci zabýval. Některé své (jinak správné) závěry diplomant dokládá rozhodnutími 
nižších soudů, třebaže k nim existuje i judikatura soudu Nejvyššího. Viz například k otázce 
využitelnosti směnky v pracovněprávních vztazích či regresního nároku plnivšího avalisty vůči 
dalším avalistům. Jinde diplomant prezentuje jako vlastní závěr, který bylo rovněž možné doložit 
judikatorně. Tak například o tom, že regresní nároky avalisty proti ostatním směnečným 
dlužníkům nelze převádět bez „originální směnky“, tedy způsoby předepsanými pro její převod. 
Uvítám, jestliže informaci o těchto rozhodnutích diplomant doplní alespoň v průběhu ústní 
obhajoby. Za optimální nemám ani diplomantovu práci s poznámkovým aparátem. Na řadě míst 
tento aparát diplomantovi slouží spíše jako odkaziště na ustanovení právního předpisu. Cituje-li 
odborné prameny, často opakuje plné citace odkazovaných děl.  
 
E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 
Hloubku diplomantovy analýzy nemám za dostatečnou. Práce ulpívá na povrchu a sklouzává 
k základnímu popisu, resp. úvodu do směnečného práva a vztahů, které upravuje. V práci 
postrádám analýzu sporných aplikačních otázek či nejasností, mapování odborných sporů o jejich 
výklad i zaujetí diplomantova postoje k nim, včetně doplnění případných dalších (vlastních) 
argumentů na jeho podporu.  
 
F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Formální úroveň práce víceméně vyhovuje. Upozorňuji nicméně na nejednotný způsob citací 
odkazovaných odborných děl (viz též výše), ale také právních předpisů. Ty diplomant někdy 
opakovaně cituje celým číslem i názvem, jindy jen plným názvem bez čísla, anebo zkratkou. 
 
G.  Jazyková a stylistická úroveň 
Práce je na slušné jazykové úrovni. Chyby a překlepy jsem v ní však bohužel zaznamenal, zvláště 
v psaní interpunkce.  
 
4.  Případná další vyjádření k práci 
Práce dokládá diplomantovu slušnou orientaci v matérii, o níž pojednává. Přesto jsem v ní narazil 
na mnohou věcnou nepřesnost, ba nesprávnost. Některé diplomant vyvrací na dalších stránkách, 
jiné nikoliv. Na str. 10 kupříkladu tvrdí, že „dle formy“ je směnka listinným cenný papírem. Na 
str. 16 (i jinde, např. znovu na str. 41), že směnka na řad se převádí (výhradně) rubopisem. Na str. 
17, že zajišťovací směnku lze uplatnit teprve tehdy, když nebude splněna primární povinnost ze 
zajištěného závazku. Na str. 18, že každý jiný zajišťovací nástroj (krom zajišťovací směnky) je 
vždy akcesorický a subsidiární. Na str. 20, že rektasměnka se převádí písemnou smlouvou o 
postoupení pohledávky. Na str. 29 přisuzuje zmiňovanému vztahu povahu „relativního obchodu“. 
Na str. 40 tvrdí, že nepřímí dlužníci „vstupují do podobného postavení jako dlužníci přímí“ a ve 
vztahu k oběma typům dlužníků potom (bez dalšího) zmiňuje zásadu solidarity. Na str. 52 uvádí, 
že „Směnečný věřitel vydal směnku“. Ve vztahu k promlčení několikrát pojednává o „době“ (str. 
55 a 56). Atd. Ve výčtu bych mohl pokračovat, pro účely tohoto posudku to však nepokládám za 
nezbytné. Uvítám, jestliže diplomant nastíněná tvrzení upřesní, doplní či uvede na pravou míru 
během ústní obhajoby.  
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5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
Dle textu výše. 
 
6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň 
Vzdor vytýkaným nedostatkům práci pokládám za snad ještě obhajitelnou, třebaže na samé hraně. 
Výsledné hodnocení ponechávám závislým na průběhu této obhajoby, předběžně práci nicméně 
navrhuji klasifikovat nejvýše jako dobrou.  
 
V Praze dne 26. srpna 2019     
               
 
 

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. 


