
Posudek konzultantky 

na diplomovou práci Václava Černého na téma: 

Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu a řízení o nich 

I. 

Předmět posouzení: 

Autor předkládá k posouzení diplomovou práci na shora uvedené téma o deklarovaném rozsahu 

161 116 znaků, práce obsahuje stanovené náležitosti a přílohy formální povahy.  

 

II. 

K volbě tématu: 

Volbu tématu oceňuji. Směnka představuje v praxi hojně využívaný instrument placení i 

zajištění. Proto je velmi žádoucí analyzovat procesní aspekty spojené s vymáháním práv ze 

směnky. Téma je proto vysoce aktuální a současně náročné, neboť vyžaduje dobrou znalost jak 

hmotněprávní úpravy, tak i úpravy procesní a přirozeně i znalost relevantní judikatury, protože 

procesní úprava je velmi kusá. 

 

III. 

K systematice díla: 

Předložená práce má logickou vnitřní stavbu. Autor postupuje v předmětu zkoumání 

s respektem k jeho vnitřní logice.  Text práce je vyvážený a přehledný. 

 

IV. 

K vlastnímu zpracování tématu: 

Autor nejprve připomíná základní instituty směnečného zkráceného řízení (mj. příslušnost 

soudu, návrh, resp. odstraňování jeho vad, procesní podmínky, vydání směnečného platebního 

rozkazu, jeho doručení atd.). Následuje kapitola věnovaná námitkám proti směnečnému 

platebnímu rozkazu. Autor rozebírá historii a druhy jednotlivé druhy námitek (a to nejčastější 



a neproblematičtější) a úvodem zdůrazňuje odlišný účel námitek ve srovnání s odporem proti 

platebnímu rozkazu.   Autor  zmiňuje i legislativní vývoj délky lhůty pro podání námitek po 

nálezu Ústavního soudu ČR, kterým byla zrušena původní třídenní lhůta k jejich podání. Již 

zde autor naznačuje svůj základní přístup k tématu, když zdůrazňuje, že sama o sobě délka lhůty 

není pro vyvážení pozice obou procesních stran nejvýznamnějším faktorem. Výborná autorova 

orientace v problematice je zjevná již v úvodních pasážích práce (viz např. rozbor námitky 

místní nepříslušnosti soudu na str. 22 an.).   Dále se  v práci rozebírá podstata směnečné 

koncentrace, (kterou autor správně spojuje se směnečným formalismem), resp. překročení 

koncentračních limitů. Kapitola 4. je věnována průběhu řízení o námitkách a autor zde   detailně 

a zasvěceně analyzuje prakticky všechny procesní situace, které v tomto procesním stádiu 

mohou nastat (včetně např. event. změny žaloby, zpětvzetí žaloby), analyzuje rozhodnutí o 

námitkách, resp. též obnovu řízení. Oceňuji i rozbor diskusní otázky, zda lze nařídit přípravné 

jednání, resp. jaké důsledky může vyvolat aplikace tohoto institutu ve směnečném zkráceném 

řízení.  Autor nepomíjí ani klíčové otázky břemene tvrzení a důkazního břemene. Pátá kapitola 

je věnována německé a slovenské úpravě, resp. jejich komparaci s úpravou českou. Lze 

vytknout, že při výkladech o německé úpravě se autor neopírá o autentické zdroje. Německá a 

slovenská právní úprava byly  však  pro komparaci zvoleny vhodně. Před závěrečnou úvahou 

se autor věnuje zvolenému tématu v návrhu věcného záměru civilního řádu soudního s kritickou 

poznámkou ohledně  směnečné koncentrace. 

V. 

Shrnutí: 

Předložená diplomová práce je kvalitním zvládnutím diplomového úkolu, a to jak metodou, tak 

i rozsahem, a je proto způsobilá k ústní obhajobě, ke které ji d o p o r u č u j i. 

V rámci ústní obhajoby nechť autor doplní výklady o nákladech směnečného rozkazního řízení 

v porovnání s obecným rozkazním řízením. 

 

V Praze dne   4.1.2020 

Doc.JUDr.Alena Macková, Ph.D. 

Konzultantka diplomové práce 


