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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Autor zpracoval významný soukromoprávní institut s nezanedbatelnými přesahy 
do práva veřejného. Stále se jedná o téma aktuální, praktické, které pro 
podstatnou část občanů může představovat i první kontakt s právem. Navíc 
rekodifikace soukromého práva otevřela řadu dalších sporných otázek, na které 
právní teorie i praxe hledá jen obtížně uspokojivou odpověď. Autor správně 
poukazuje na složitost právní úpravu, kterou vhodně označuje jako 
„mnohovrstevnou“, která je však ve svých důsledcích pro adresáty 
nepřehlednou. To lze považovat za podstatný nedostatek zákonné úpravy též 
s ohledem na to, že provedená kodifikace, jejímž cílem musí být zjednodušení 
přístupu k právní úpravě, ztrácí na důležitosti. 
 
 

 
 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 
 
Bylo již uvedeno, že orientace ve složité právní úpravě je nelehká, proto oceňuji 
hloubku autorova výzkumu, který kromě dobré znalosti teoretické i praktické využil i 
řadu svých zkušeností z činnosti společnosti ReklamovatCz. Zvolené vědecké metody, 
zejména analýza a její syntetické závěry, jsou vhodně v práci aplikovány. Autorův 
kritický přístup k platné právní úpravě se projevuje na řadě míst. Jako vhodný příklad 
kritického myšlení lze upozornit na jeho pasáž na s. 50n, ve které popisuje dva možné 
výkladové přístupy k (ne)ukotvení zákonné záruky (§ 2165 o.z). I když jeho závěr, že 
tento výkladové problém by snad mohla vyřešit novela občanského zákoníku, zcela 
nesdílím. Podobných sporných momentů při výkladu občanskoprávních norem je přece 
jen celá řada a nelze všechny řešit cestou novelizace základního předpisu. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

Práce je přehledně členěna, autor správně v práci postupuje od obecného k zvláštnímu 
 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Oponovaná diplomová práce prokazuje velmi dobré juristické znalosti autora, jeho 
široký judikatorní přehled a přesah do problematiky veřejnoprávní. Úvaha nad přijetím 
samostatného spotřebitelského kodexu po vzoru jiných států by neměla zapadnout. 
Práce s literaturou je na dobré úrovni, i když je převážně komentářové povahy. Znalost 
starší literatury postrádám 
 

 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 



Autor řeší na s. 20 -podle mého názor až příliš stručně-problematiku aliud. Přitom jde o 
otázku, kterou není vždy lehké rozkrýt. Autor přejímá závěry Proroda, podle kterého je 
rozhodujícím kritériem pro posouzení plnění vadného či aliud míra obecnosti 
(druhovosti) vymezení předmětu plnění.  Tento závěr by však vyžadoval podrobnější 
posouzení. Tak např. J. Švestka za vadné plnění považuje takové, které je stále ještě 
kryto vůlí zúčastněných subjektů vyjádřenou ve smlouvě. Jestliže však předmět 
nabídnutý k plnění již vykazuje znaky, které nelze podřadit pod to, co mělo být podle 
smlouvy plněno, jde o tzv. alidu (J. Švestka, Odpovědnost za vady podle 
československého socialistického práva. UK Praha 1976, s.97). Oproti tomu V. Knapp 
(Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku, NČSAV Praha 1955, 66n., v této 
souvislosti nevylučuje zcela možnost záměny splnění (datio in solutum), s výjimkou 
hospodářských smluv. Podle V. Knappa jestliže dlužník nabídne věřiteli ke splnění 
svého závazku místo dluhované věci A věc B a věřitel ji na splnění závazku přijme, jde 
o změnu závazku co do předmětu a zároveň o zánik změněného závazku splněním. 
Jak by autor -s přihlédnutím k právě uvedeným názorům-posoudil případ, kdy místo 
objednaných briket přiveze dodavatel uhlí nebo koks?. Jde o vadné plnění nebo již o 
aliud ? 
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