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1. Autorem zvolené téma je ojedinělé a výjimečné. Jedná se o uceleně 

koncipované dílo zaměřené na pojem, který je celkem známý v podnikatelských 

a zejména stavebních kruzích. V oblasti právní teorie však není předmětem 

potřebné pozornosti. Jedná se o téma výrazně praktické. Vícepráce přinášejí 

v rámci realizace smluv o dílo, jejichž předmětem jsou stavby, četné problémy. 

Tyto vyplývají zejména ze skutečnosti změny kvantity plnění ze strany 

zhotovitele vyvolané různými příčinami. Zpracování zvoleného tématu je 

přínosné.  

2. Předložená práce je zaměřena zdánlivě na úzké téma – pojem víceprací. 

Vezmeme-li v potaz jejich celkovou hodnotu vyjádřenou v penězích a případné 

spory plynoucí z požadavku na jejich vyrovnání, vyjde najevo skutečnost 

významu tohoto tématu. Z pozitivistického hlediska autor využil soukromoprávní 

úpravu na našem území od ABGB po současnost, především se zaměřením na 

problematiku novace, změny závazku, výkladu právního jednání a bezdůvodného 

obohacení. Vedle tuzemských občanských zákoníků bylo pochopitelně využito 

reminiscence do obchodního zákoníku. Hodnotu práce zvyšují konotace práce se 

zákonem o veřejných zakázkách a se zákonem o obcích. Problematiku víceprací 

autor rozebral i z pohledu úpravy Polského občanského zákoníku, Německý 

občanský zákoník, Code Civile, nadnárodních teoretických projektů DCFR a 

PECL. Teoreticky bylo využito především kritické analýzy autenticky 

studovaných historických dokumentů. Výrazná je kritická práce s četnou, avšak 

pečlivě a přiléhavě vybranou judikaturou tuzemských soudů. Závěry uvedené 

v předložené práci mají oporu v řádně citované domácí i zahraniční literatuře 

(celkem 53 zdrojů a navíc 15 zahraničních pramenů; bylo využito 18 periodik). 

Text práce o rozsahu 109 stran vlastního textu (dle čestného prohlášení autora činí 

rozsah práce 235 425 znaků, tj. normostran). 

3. Text práce je vedle úvodu a závěru formálně rozčleněn do tří kapitol 

(Historickoprávní geneze a vývoj pojmu víceprací, Změny předmětu díla a 

Rozšíření předmětu díla). Jednoduché a přehledné členění práce plně postačuje ke 

zvládnutí strukturace obsahu. Hlavní kapitoly jsou dále členěny na podkapitoly a 

druhá a třetí kapitoly tvořící těžiště práce, jsou členěny na kratší části. Obsahová 



náplň kapitol plně korenspoduje s jejich názvem. Systematika práce je 

promyšlená a zdařilá. Text je uzavřen analýzou dopadů víceprací. 

4.  Předložená práce je zdařilým a ojedinělým výstupem. Autor zúročil osobní 

zkušenost s analyzovaným pojmem. V průběhu práce pátrá po jeho skutečném 

lingvistickém a juristickém významu a to nejen na našem území, ale též v úpravě 

německé, polské a francouzské. 

     Nosnou myšlenkou práce je uvědomění si skutečnosti, že kvantitativní změna 

plnění ze strany zhotovitele může mít různé příčiny a důsledky. Autor si 

opakovaně klade otázku, zda se jedná o formální změnu závazku anebo se jedná 

o závazek nový. V rámci platných úprav autor demonstruje pohled na právní 

úpravu novace (ABGB, ObčZ 1950, ObčZ 1964). V odlišnosti systematického 

zařazení institutu započtení spatřuje zásadní rozdíl. Odpovědi hledá 

v Knappovově díle a dále ve svém vlastním bádání v intencích zkoumané 

problematiky. Tuto analýzu rozpracovává intertemporálně a to i v intencích § 

3028 OZ. Navíc autor novaci zkoumá v úpravě BGB, CC, polského občanského 

zákoníku. Navíc věnuje pozornost i úpravě v PECL a PETL. 

    V práci jsou zmíněny recentní názorové proudy, které se mnohdy střetávají (§ 

1901§ 1902 § 1914). Autor se k některým publikovaným, závěrům staví kriticky. 

Rozpornost právní úpravy demonstruje na zajímavých kazuistických příkladech. 

      Detailně jsou rozebírány některá rozhodnutí nejvyšších soudních instancí 

včetně Ústavního soudu - ÚS 1283/16 kdo jedná - mistr 

     Nesporným kladem práce je poodhalení důvodů víceprací, kde autor 

srozumitelně vysvětluje jejich příčinu a tzv. souvislosti. 

       Autor na mnoha místech práce vyslovuje své názory, které pečlivě 

argumentuje. Pro přehlednost využil tabulek rozlišujících změny závazků. Kritika 

zaznívá především k praxi soudů vyžadujících písemný dodatek k vícepracím, i 

když jak autor správně uvádí v závěru práce v bodě tři, absence písemné formy 

nahrává apriorní nepoctivosti objednatele. Naopak protichůdný pojem méněprací 

je analyzován úměrně svému významu ve vztahu k zaměření práce. 

      Srozumitelně podává pojem měřeného kontraktu – jednotka. 

     Závěrečným důsledkem víceprací může být vznik bezdůvodného obohacení, 

jehož důsledky autor analyzuje v rámci problematiky víceprací (kapitola 3. 6.) 



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

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

40 dokumentů a v systému Turnitin overall similarity 16 procent celkem 101 

nalezených shod, kdy jen první je větší než, jedno procento a nižší než pět procent. 

Shoda je podmíněná obvyklými právními spojeními – nárok, čísla zákona, citace 

zákonů, citace rozhodnutí soudů a citace použité literatury. Autor splnil pět cílů 

uvedených v úvodu práce. Postupně shrnuté poznatky uváděné v dílčích závěrech 

jsou krystalicky shrnuty v závěru práce v odpovědích na oněch pět vymezených 

cílů.  

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

Po formální stránce pánská sněmovna, ich forma. 

Str. 31 řešení cenovou doložkou?, 31 norma je to vždy, Str. 40 

Smlouvou, 

Kogentní, dispozitivní, 

Pozor str. 46 

Str. 61 o 1 metr málo? 

Str. 63 3028 k diskuzi? 

Str. 64 text spíše do poznámek pod čarou 

Str. 72 písemný dodatek zdržuje 

Str. 72 nesrozumitelné vyjádření deklaratorní a konstitutivní 

Kapitola 2. 6. 5. chybná syntaxe. 

2. 6. 10. starosta  

ÚS 1283/16 kdo jedná - mistr 

 

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, 



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. Adam Lokaj zaměří 

na následující otázku: Na straně zmiňuje logický postup stanovení ceny tzv. 

jednotkou tj. cenou za kompletní dokončení např. jednoho metru střechy, 

vodovodu apod. Jak postupovat v případě, že na straně zhotovitele je i posouzení 

rozsahu prací, před jejich započetím a teprve v průběhu prací se ukáže, že jejich 

jednotkový rozsah bude mnohem vyšší? Jaké budou důsledky skutečnosti, že 

zhotovitel nesprávně odhadl rozsah víceprací a ujednaný výsledek díla se stejně 

nedostavil (Např. hloubení vrtu na vodu?). 

V Praze dne 17. 3. 2020                          

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

                                                                      Oponent rigorózní práce                                                      

         

 


