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1.  Právní jednání lze vedle problematiky subjektů a předmětu práva nepochybně 

označit za základní pilíře soukromého (tj. nejen pouze občanského práva). Právní 

úprava procesu objektivizace kvalifikované vůle na úroveň působící právní 

následky má zásadní význam. Vedle náležitostí subjektu, vůle a jejího projevu se 

autor zaměřil především na otázku formy právního jednání. Práci koncipoval jako 

zodpovězení otázek uvedených v samotném úvodu a dále v závěru práce. Formu 

právního jednání lze označit za náležitost, kde zákonodárce může značně 

rozvinout regulativní charakter právní normy a to nejen v obecné, ale též ve 

zvláštní části. Současná právní teorie a zejména praxe není jednotná v řešení 

sporných otázek, kde forma právního jednání je klíčovým aspektem. Navíc se 

právní úprava v souladu s „elektronizací“ každodenního života musí vyrovnat 

s otázkami, které virtuální svět přináší. Ty se ve vztahu k tématu týkají nejen 

problematiky právní formy. 

2. Předložená práce se zaměřila zdánlivě na úzké téma. Pro závěr o zdánlivosti 

zaměření svědčí především pohled na zvolené téma v širších souvislostech napříč 

právním řádem. Po stránce pozitivistické se autor vyrovnal s vývojem tuzemské 

právní úpravy včetně zákona o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, 

komparativně využil právní úpravu francouzskou a německou, právní předpisy 

týkající se elektronizace jednání. Z hlediska teoretického bylo využito metod 

deskriptivně analytické, kdy těmito metodami analyzovaný problém byl 

konfrontován s judikaturou (využito 50 rozhodnutí). Lze shrnout, že v předložené 

práci byly relevantně využity veškeré tuzemské literární zdroje, ze zahraničních 

ty, které se týkají pohledu do německé a francouzské právní úpravy (§ 126 BGB 

a čl. 1125 Civil Code). Závěry uvedené v práci mají dostatečnou oporu v řádně 

citované domácí i zahraniční literatuře. Vlastní text práce (83 stran, dle čestného 

prohlášení autora 205 186 znaků tj. cca 114 normostran) průběžně doprovázen 

poznámkovým aparátem čítajícím 133 poznámek pod čarou. 

3. Text práce je vedle úvodu a závěru formálně rozčleněna do 7 kapitol. 

Systematické členění, které je proklamováno v závěrečném textu práce, však více 

odpovídá hlavní systematice (Ústní právní jednání, Písemné právní jednání, 

Konkludentní právní jednání, Nové formy právních jednání, Právní jednání 

s novými prvky, Úvahy de lege ferenda). Systematicky jednotícím činitelem 



tradičních forem právního jednání je struktura výkladu, která je započata 

historickým výkladem, teoretickými a pozitivistickými koncepcemi a nakonec 

aplikační praxí a komparací s BGB a Civil Code. Naopak druhá část věnovaná 

současným trendům je spíše orientovaná prakticky (e – mailová korespondence, 

e-shopy, krypto měny). Teoreticky hledá text práce oporu i v historických 

ohledech na předchozí právní úpravu včetně ABGB. 

4.  Předložená práce je zdařilým výstupem zaměřeným na významné téma. 

Relativní úzkost tématu zaručuje hlubší analýzu, které bylo napříč práce v souladu 

s pokládanými otázkami, dosaženo. Závěry nacházejí svou oporu v argumentaci 

judikaturou Nejvyššího soudu a opakovanou citací monografických či 

časopiseckých zdrojů, které se věnují danému problému. Autor postihl mnohá 

neuralgická místa tradičních forem právního jednání (§ 564 a § 1906), změna 

právního jednání. Lze vytknout skutečnost, že se autor jen omezeně zabývá 

konotací formy právního jednání ve vztahu k předmětu. Argumentace 

soukromým zájmem inter partes nebude mít zdaleka tak velikou aplikační 

základnu, neboť veškeré transakce vyžadující zápis do veřejného seznamu se bez 

písemné formy, anebo jeho kvalifikované formy neobejdou. Veřejný zájem na 

formě právních jednání je nepopiratelný (zakladatelská právní jednání, jejich 

změny, specifická právní jednání v úpravě kapitálových obchodních společností, 

modifikace SJM apod.). Autor dokázal bezesporu postihnout problematické 

aspekty současné úpravy v občanském zákoníku. Prakticky využitelná a moderně 

přínosná je analýza právního jednání prostřednictvím elektronické pošty, včetně 

analýzy úpravy ZEVAK. Autorův zájem se projevil v dotažení práce až po 

recentní stav – dynamický biometrický podpis. Autor si plně uvědomil procesní 

oslabení při dokazování obsahu právního jednání v ústní formě. 

5. Předloženou prací Mgr. Karin prokázal schopnost pracovat samostatným a 

tvůrčím způsobem. Generátor shod vykázal shodu nižší než pět procent v počtu 

157 dokumentů a v systému Turnitin (celkem 98 nalezených shod, kdy jen první 

tři jsou větší než tři procenta. První shoda se týká ustáleného názvosloví, citace 

zákonů a literatury, druhá citace – Obchodněprávní revue, třetí také citace CC a 

další. Cíl práce vymezený v úvodu na str. 6 a zejména v závěru jako soubor otázek 

pojem, vymezení a především forma právního jednání byl splněn. 

6.  K předložené práci lze uvést některé připomínky věcného i formálního rázu. 

Po formální stránce lze práci vyčítat nižší stylistickou úroveň, místy se vyskytují 

překlepy – ústavní soud, str. 61 chybí mezera, str. 55 statusově slabší strana. 



Str. 6 zdánlivé a nicotné právní jednání  

Str. 33 odst. 4 shora – text je nepřesný a neúplný – srov. závěry učebnice 

Občanského práva hmotného WK 2. vyd. str. 193. 

Autor nesprávně a promiskuitně používá pojmů zdánlivost a nicotnost a to i ve 

výslovně legislativním kontextu – nepřihlíží se, 

Po obsahové stránce lze vytýkat, že autor alespoň neodkázal na to, že pořízení pro 

případ smrti jsou ve vztahu k obecné úpravě právního jednání v mnohém ohledu 

specifická. 

7. Předložená rigorózní práce splňuje i přes vytčené nedostatky formálního, ale i 

obsahového charakteru formální i obsahové požadavky kladené na tento druh 

prací a proto ji doporučuji k ústní obhajobě, při které se Mgr. Martin Karin zaměří 

na následující otázku: Jak by autor hodnotil celkově vývoj právního řádu od 

římského práva po současnost. Stála na počátku skutečně svoboda, anebo se 

právní jednání a nauka vyvinuly z přísného formalismu? Považuje autor přísný 

formalismus vždy za alibismus a brzdu právního styku, anebo za bytelný piedestal 

mnohdy nedobrovolně zjišťované pravdy? Pomohla by písemná forma smlouvy 

jako argument pro dobrou víru nabyvatele nabývajícího od převodce, který 

takovou smlouvu „dokazující jeho vlastnictví“ předloží? Jak se autor staví 

k zákonem předvídané formě postupní smlouvy? 

V Praze dne 17. 2. 2020                          

                                                       JUDr. et MUDr. Alexandr Thöndel, Ph. D. 

                                                                      Oponent rigorózní práce                                                      

         

 


