
Abstrakt 
Předkládaná rigorózní práce si klade obecně za cíl analyzovat právní aspekty víceprací. Autor 

se v úvodu práce zabývá historickoprávní genezí pojmu vícepráce, kde je hledán původ 

tohoto pojmu a zároveň inspirace pro vyřešení současných právních úskalí spojených s tímto 

tématem. Pro zjištění původu pojmu víceprací je provedena analýza dostupné historické 

soudní judikatury a periodik, ve kterých se pojem víceprací objevoval. Vedle hledání původu 

pojmu víceprací je kladen důraz na analýzu přístupu soudů k posuzování nároku 

vyplývajících z víceprací. V první kapitole autor rovněž představuje několik významů pojmu 

vícepráce, které byly zjištěny provedenou analýzou. V souvislosti se zjištěnými významy 

autor nabízí komentář k jednotlivým významům a navrhuje možné alternativní názvy.  
Druhá kapitola je věnována obecně tématu dopadu dohody o vícepracích na původní smlouvu 

o dílo. I v tomto případě je provedena historickoprávní analýza, a to zejména z důvodu, že 

problematika změn závazku v obsahu dostala rekodifikací z roku 2014 podstatné změny. 

Analýzou je proto hledán inspirační zdroj současné právní úpravy změn závazku v obsahu. 
Autor v této části práce dále shrnuje všechny dostupné názory ke změnám závazku v obsahu 
a sám nabízí svůj osobní pohled na věc. V souvislosti s touto otázkou je rovněž řešena 

problematika výhrady písemné formy ujednané v původní smlouvě o dílo a její možné 
prolomení.  
Poslední kapitola je věnována rozboru nároku na úhradu víceprací vyplývajících z nároku na 

vydání bezdůvodného obohacení. V rámci této kapitoly je proveden rozbor judikatury, která 

se tímto tématem zabývá. Cílem provedené analýzy je zjištění významu testu souvislosti, 
který se v judikatuře objevuje. Zároveň je v práci představen směr, kterým by se měla 

budoucí judikatura vyvíjet, a to zejména z pohledu nových ustanovení bezdůvodného 

obohacení v ObčZ. 
V rozsahu celé práce je klade důraz na historickoprávní a zahraniční komparaci, kde se autor 
v mnoha aspektech inspiruje. Práce je doplněna o fiktivní i reálnou kazuistiku pro lepší 

ilustraci daného problému.  
 


