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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Smlouva o dílo je tradičním tématem občanského práva hmotného, totéž platí i pro smlouvu 

o dílo týkající se stavby. Navzdory tomuto je téma aktuální. Aktuálnost daného tématu je dána 

zejména nabytím účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. k 1. 1. 2014, kdy práva a 

povinnosti objednatele a zhotovitele byly upraveny částečně odlišně od předchozí právní 

úpravy. Rovněž relativně velké množství judikatury vrcholných soudů České republiky 

poukazuje na skutečnost, že ne všechny otázky související se smlouvou o dílo jsou uspokojivě 

vyřešeny. Aktuálním tématem je rovněž použitelnost judikatury vztahující se k právní úpravě 

účinné do 31. 12. 2013 na právní úpravu účinnou od 1. 1. 2014. Téma lze s ohledem na tyto 

okolnosti hodnotit jako aktuální. 

 

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

metody 

 Téma je náročné z hlediska znalostí příslušných ustanovení občanského zákoníku, a to nejen 

zvláštní části týkající se smlouvy o dílo, ale i obecné části závazkového práva. S ohledem na 

téma práce, která se zaměřuje na stavbu jako předmět díla, je nezbytná rovněž znalost 

problematiky věcných práv. Autor rovněž českou právní úpravu srovnává s právní úpravou 

Spolkové republiky Německo obsaženou v BGB. Tato skutečnost klade zvýšené nároky na 

autora, aby se neuchýlil k prostému popisu německé právní úpravy, ale aby skutečně provedl 

funkční analýzu a srovnání české a německé právní úpravy. Cílem této komparace by mělo 

být i případné poukázání na nedostatky stávající české právní úpravy a učinění návrhů (na 

podkladě srovnávané německé právní úpravy a německých zkušeností) pro další legislativní 

nebo judikatorní rozvoj české právní úpravy. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je členěna do dvanácti základních kapitol. Autor postupuje obvyklým způsobem, kdy 

nejprve vymezuje základní pojmy a strukturu právní úpravy, následně přechází 

k historickému exkurzu, ve kterém pojednává o vývoji smlouvy o dílo na území dnešní České 

republiky. Ve čtvrté kapitole se autor zabývá cenou díla, v páté kapitole autor pojednává o 

provádění díla, předmětem šesté kapitoly je provedení díla. V sedmé kapitole se autor věnuje 

věcněprávním aspektům smlouvy o dílo, a to vlastnickému právu ke stavbě jako předmětu 

díla. Osmá kapitola pojednává o vadách díla, devátá kapitola se zabývá vícepracemi, desátá 

kapitola analyzuje zánik závazku ze smlouvy o dílo a předmětem jedenácté kapitoly je 

zajištění ve smlouvě o dílo. Ve dvanácté kapitole provádí autor srovnání české a německé 

právní úpravy smlouvy o dílo. 

Uvedené hledisko považuji za logické a naplňující cíle, které si autor na začátku své práce 

vytkl. 

V práci však postrádám kapitolu věnující se vlivu vyšší moci na smlouvy o dílo, když plnění 

a i splnění smlouvy o dílo zaměřené na stavbu jako předmět díla je velmi často závislé na 

skutečnostech, které ani zhotovitel ani objednatel nemohou jakkoliv ovlivnit.  

 



 

4. Vyjádření k práci 

Práci je možné hodnotit jako kvalitní. Velkým kladem předložené práce je častá práce 

s judikaturou, a to i s velmi aktuální judikaturou. Práce řádně cituje zdroje. Myšlenky 

obsažené v jiných pracech autor dále rozvíjí. Autor se rovněž vyhnula pouhé kompilaci, ať již 

ryze českých nebo i zahraničních zdrojů. Zdroje pojednávající o dané tématice jsou mu jistě 

známy (autor s nimi v rámci celé práce pracuje), ale neomezuje se na jejich citovaní – na 

těchto názorech staví svou další argumentaci. Obzvláště pozitivně hodnotím vlastní 

odůvodněné názory autora. Autor dle mého mínění zcela správně kritizuje zejména starší 

judikaturu Nejvyššího soudu vyznačující se značnou rigidností a formalistickým přístupem, 

kdy autor se zcela v souladu se smyslem stávajícího občanského zákoníku přiklání 

k preferenci platnosti smluv před neplatností a ke hledání skutečné vůle stran před 

formalistickým prohlášením smluvních ujednání za neplatné. Nakolik se autorovy myšleny 

prosadí při výkladu stávající právní úpravy ukáže až další rozvoj judikatury českých 

vrcholných soudů. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Mám za to, že autor vytčený cíl práce splnil, když řádně 

provedl analýzu zkoumaných otázek a předestřel 

vlastní odůvodněné a řádně vyargumentované názory a 

stanoviska ke zkoumané problematice. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení práce 

z hlediska plagiátorství 

Předložené dílo je nepochybně autorovo vlastním 

dílem. Nemám pochyby o tom, že autor předloženou 

práci zpracoval samostatně. Zdroje jsou v práci řádně 

citovány. 

Logická stavba práce Práce je vystavěna logicky – od obecného ke 

zvláštnímu. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují. 

V práci mohla být zařazena kapitola pojednávající o 

vlivu vyšší moci na plnění smlouvy o dílo (viz výše bod 

3). 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací 

Autor v pasáži věnující se německému právu řádně 

cituje a používá zahraniční zdroje, a to jak judikatorní, 

tak i literární. Zdroje jsou řádně citovány. Na základě 

studia zdrojů autor prezentuje vlastní názory, které jsou 

vyargumentovány za použití zdrojů. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Práce fundovaně a dostatečně podrobně analyzuje 

zejména rozhodovací praxi Nejvyššího soudu. Vlastní 

úvahy jsou řádně podloženy argumentací, a to za 

použití judikatury či literatury. I přes užší vymezení 

tématu práce se autor v některých částech uchýlil pouze 

k obecnému popisu předmětného právního institutu, 

aniž by podrobněji a hlouběji daný institut analyzoval 

ve vztahu k předmětu práce. Lze poukázat např. na 

smluvní pokutu (str. 107), kdy autor o smluvní pokutě 

pojednává spíše z obecného hlediska. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Text je řádně členěn, nadpisy a podnadpisy jsou 

logicky a strukturovaně číslovány. Velikost textu je 

rovněž obvyklá. Práce neobsahuje grafy a tabulky. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je na dobré úrovni. 



V práci se prakticky nevyskytují překlepy či 

pravopisné chyby. Autor se na několika místech 

nevyvaroval užití výrazů a slovních spojení, které jsou 

nepochybně v hovorové řeči v souvislosti se smlouvou 

o dílo užívány, nicméně tyto výrazy a tato slovní 

spojení nejsou zákonnými termíny a jako takové by 

neměly být užívány v akademické práci. Je možné 

poukázat na slovo „kontrakt“ (st. 15), „zhotovitel by si 

však měl pohlídat“ (str. 110) či „Z hlediska platnosti 

ujednání o smluvní pokutě si pak musí smluvní strany 

dát pozor na to“ (str. 108). 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Přes výše uvedené mám k práci několik připomínek. 

• autor na str. 1 v úvodu práce uvádí, že „Ačkoli nelze pochopitelně srovnávat stavbu 

malého rodinného domku s rozsáhlou výstavbou bytových domů či nákupního centra, 

obecně lze říct, že na počátku stavebního záměru stojí vždy investor v pozici 

objednatele, pro kterého celou stavbu provádí stavební společnost v pozici 

generálního zhotovitele (dodavatele). Generální zhotovitel (dodavatel) přitom 

jednotlivé dílčí části stavby provádí za pomocí svých specializovaných subdodavatelů, 

kteří často využívají k provádění díla ještě dalších osob. Mám za to, že jde o příliš 

všeobecné tvrzení. Předně stavbu ne vždy provádí „stavební společnost“ (zhotovitel 

může být i podnikatel, který není společností). Rovněž zhotovitel ne vždy provádí 

stavbu jako „generální dodavatel“, kdy je možné uvažovat o tom, že zhotovitel vůbec 

žádné subdodavatele při stavbě nepoužívá (zejména u menších staveb). 

• na str. 7 práce autor ke smlouvě o dílo obsažené v občanskému zákoníku z roku 1950 

uvádí, že právní úprava smlouvy o dílo v tomto zákoníku byla poplatná 

„socialistickému zřízení našeho státu“. V tomto mám však za to, že autor není 

terminologicky zcela přesný. Právní úprava smlouvy o dílo (včetně autorem 

zmíněného zákona č. 69/1958 Sb., byla přijata za účinnosti Ústavy z roku 1948, která 

socialistické zřízení Československa nezavedla, když socialistický charakter 

Československa proklamovala až Ústava přijatá v roce 1960. Nijak však nesporuji 

závěr, který autor uvedeným textem měl zřejmě na mysli, tj. že právní úprava 

v občanském zákoníku z roku 1950 (a to nejen smlouvy o dílo) nesla výrazné rysy 

odklonu od standardní právní úpravy charakteristické pro tržní hospodářství 

v demokratických podmínkách. 

• Kapitola 11 je nazvána „zajištění“, přestože v ní autor pojednává i o utvrzovacích 

institutech (smluvní pokuta) 

• na str. 15 práce autor uvádí, že právní úprava stanovící povinnost zhotovitele nést 

náklady na provádění díla podstatnou náležitostí smlouvy o dílo je kogentní. Současně 

však na téže straně uvádí, že „Občanský zákoník však umožňuje smluvním stranám 

postupem dle § 2611 ObčZ tuto kogentní úpravu částečně prolomit“. Uvedené tvrzení 

autora je contradictio in adjecto (protimluv). Buď je právní úprava stanovící povinnost 

zhotovitele nést náklady na provádění díla kogentní a pak není možné uvedenou 

právní úpravu jakkoliv dohodou stran prolomit nebo je uvedená právní úprava 

dispozitivní. Autor by se k tomuto mohl vyjádřit v rámci obhajoby 

• Ve vztahu k formě smlouvy o dílo na str. 18 autor sice uvádí i možnost absolutní 

neplatnosti smlouvy o dílo, avšak pouze de facto cituje zákon. Autor by v rámci 

obhajoby mohl uvést příklady nedostatku formy smlouvy o dílo, které by dle § 588 

o. z. mohly vést k absolutní neplatnosti této smlouvy. 



• Na str. 63 a 64 se autor zabývá otázkou, zda je ustanovení § 2628 o. z. kogentní či 

dispozitivní, ale v textu absentuje autorovo stanovisko k této otázce. Autor by se k této 

otázce mohl v rámci obhajoby vyjádřit a své stanovisko odůvodnit. 

 

 

Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

• Autor by se mohl vyjádřit k výše v bodě 6 uvedeným připomínkám 

• Jaký vliv má na uzavřenou smlouvu o dílo a její plnění pravomocné zrušení stavebního 

povolení (např. správním soudem v rámci správního soudnictví) ve vztahu ke stavbě, 

která je předmět uzavřené smlouvy o dílo? 

• Jaký vliv na uzavřenou smlouvu o dílo mají dlouhodobě nepříznivé objektivní 

podmínky (např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky či celosvětová 

zdravotní pandemická situace)?   

• Autor na několika místech v textu zmiňuje situaci, kdy část prací na stavbě či budově 

provádí jako zhotovitel jedna osoba a část prací druhá osoba (např. str. 97 práce). Je 

dle mínění autora možné uvedené smlouvy o dílo, kdy část prací na střeše domu 

provádí na základě jedné smlouvy s objednatelem zhotovitel A a část prací na základě 

jiné smlouvy s objednatelem zhotovitel osoba B, vnímat jako závislé smlouvy 

(§ 1727), a to zejména ve vztahu k judikatuře Nejvyššího soudu (NS 23 Cdo 

1769/2010 či NS 27 Cdo 4808/2017)?  

• Má autor za to, že za současné právní úpravy je ve smlouvě o dílo přípustné ujednání 

o tzv. řetězení plateb, dle kterého by povinnost hlavního investora (zhotovitele) 

zaplatit svému subdodavateli sjednanou cenu za řádně a včas provedené a předané dílo 

byla vázána až na okamžik zaplacení ceny za dílo objednatelem hlavnímu investorovi? 

Jde tedy o otázku, zda je přípustné ujednání o úhradě smluvené ceny díla podle 

smlouvy o dílo, které váže povinnost objednatele zaplatit cenu díla až k okamžiku, 

kdy sám dostane zaplaceno (v rámci navazujícího smluvního vztahu, v němž 

vystupuje jako zhotovitel) od svého objednatele. Uvedený dotaz je položen zejména 

ve vztahu k tomu, že judikatura k právní úpravě účinné do 31. 12. 2013 takové 

ujednání považovala za neplatné pro rozpor s dobrými mravy (NS 32 Cdo 2999/2008, 

23 Cdo 2907/2014 = Rc 128/2017). 

• Autor na str. 59 textu analyzuje právní povahu předávacího protokolu. Představuje 

předávací protokol právní jednání? 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

 

Doporučuji práci k obhajobě 

 

 

V Praze dne 04. 09. 2020 

 

                                                                                                    JUDr. Michael Zvára, Ph.D., LL.M. 

 oponent 


