
POSUDEK OPONENTA NA DISERTAČNÍ PRÁCI 

 

Zásady soukromého práva 

 

Autor: JUDr. Petra Dvorská 

Školitel: Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 

Studijní program: Teoretické právní vědy – Občanské právo 

 

1. Autorka si za téma své disertační práce zvolila problematiku nosnou pro celý 

právní řád, zejména však pro právo soukromé. Jedná se o téma, které je 

v mnohých ohledech výjimečné. Předmětem zájmu autorky se stala oblast, která 

transcendentálně a to i historicky vzato, přesahuje čirý právní pozitivismus.  

Právní zásady jsou nepochybně nosným pilířem právního systému a mají 

nadstátní, či dokonce právně systémový dosah. Lze říci, že se jedná o kategorii 

výrazně vyšší, nežli text zákona či komentář k němu.  Zásady však kategorií 

nejvyšší. Tou je právo a spravedlnost sama ve svém odvěkém a nikdy nekončícím 

střetu. Hodnota práva, spravedlnosti, morálky a obecného dobra nejsou 

dosažitelné sebedokonalejším, rozsáhlým, maximálně kazuistickým vnitřně 

nerozporným a ostatní předpisy plně akceptujícím předpisem. Pozitivistické 

řešení narazí na dvě úskalí. První jsou lidské možnosti a tím druhým, ještě 

zrádnějším jsou proměny času, kdy jen rigidita nepatrné části v předchozím větě 

popsaného systému, jej zcela rozbourá a odkloní od dosažení či spíše dosahování 

nejvyšších hodnot. Právní zásady jsou tak tématem, která má nesporný a stálý 

význam. 

     Autorka se v disertační práci zaměřila především na oblast práva soukromého. 

Z hlediska průzkumu je tato volba správná, neboť veřejné právo přináší mnohem 

více terciálních vlivů, které prospekci na efektivitu zásad omezují, či zcela 

eliminují. Jedná se především o uznané ústavní zásady enumerativní pretenze či 

legální licence, jež nejsou plně kompatibilní se stěžejními soukromoprávními 

zásadami autonomie vůle a rovnosti stran. Ani oblast soukromého práva jako 

celku však nebyla vybrána jako zájmová oblast. Tou se nakonec staly jen základní 

zásady občanského práva a jejich průzkum napříč soukromým právem a to i 

retrospektivním úhlu pohledu. 



     Způsob výběru zkoumaného prostoru lze vzhledem ke stavu poznání a 

případné výtěžnosti v současné době hodnotit kladně. 

2.  Zvolené téma je nepochybně velmi náročné. Nejedná se jen o rozsáhlou materii 

vstupních informací, kterými jsou domácí i zahraniční právní úprava, teoretické 

projekty jako PECL a DFCR, rozsáhlá materie judikatury nejvyšších soudních 

instancí ČR a v zásadě dostupná aktuální literární základna. Celkem bylo využito 

49 tuzemských a zahraničních zdrojů, 68 časopiseckých a 11 ostatních zdrojů a 

55 judikátů Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu. 

      Z hlediska teoretického je obtížnost podmíněna tím, co je pro právo 

charakteristické vůbec a to je subsumpce konkrétního pod nosnou abstraktní 

množinu a aplikace obecného na konkrétní případ. S tímto zásadním problémem 

se autorka zdatně vypořádala. V práci je použito převážně standardních 

interpretačních metod tj. analýzy, deskripce a syntézy. V rámci občanského 

zákoníku je provedena retrospektivní, mnohdy hodnotová komparace. Závěry 

uvedené v práci jsou výsledkem badatelského zájmu a mají dostatečnou oporu 

v řádně citované literatuře a judikatuře. Poznámkový aparát čítá 702 poznámek 

pod čarou a průběžně doprovází 244 stran vlastního textu, dle čestného prohlášení 

autorky činí rozsah textu 516 908 znaků tj. 286, 721 normostran. 

3.  Relativně rozsáhlý text práce je zdařile formálně strukturován vedle úvodu a 

zhodnocení platné právní úpravy (závěru) s výhledy de lege ferenda do pěti 

kapitol. Jednoduchá struktura přispívá k přehlednosti a umožňuje hlubší 

zkoumání. Jednotlivé kapitoly se dále člení na kratší podkapitoly a části. Obsah 

kapitoly vždy odpovídá jejímu názvu a usnadňuje tak orientaci v textu. Autorka 

se nejprve věnuje obecnému vymezení právních zásad (Stručná obecná pojednání 

o právních zásadách a Právních principech), následuje cílové zúžení na 

problematiku zásad v občanském právu (K obecným ustanovením o právních 

zásadách v soukromém právu (v o. z.). Zde je provedena přínosná analýza 

ustanovení § 3030. Stěžejní je kapitola třetí a následující, tj. Pojednání o 

vybraných zásadách občanského práva, Význam pojmů dobrých mravů a veřejný 

pořádek, Exkurz do speciálních právních problematik (rodinné právo, pracovní 

právo, obchodní právo). 

4. Předložená práce je zdařilým zpracováním zvolené problematiky. Autorka 

nejprve vymezuje pojem právní zásady v kontextu hodnoty v právu a právního 

předpisu. V tomto ohledu lze z oponentského hlediska  připomenout, že by bylo 

zajímavé právní zásadu podrobit srovnání s notoricky známým vymezením právní 

normy (preskriptivnost, závaznost a vynutitelnost). Úvodní kapitola badatelsky 



zasahuje do značných hloubek. K argumentaci je využito nejen závěrů českých 

civilistů ale též českých a zahraničních teoretiků (R. Dworkin apod.). V první 

kapitole jsou předestřeny i základní a všeobecně známá vymezení pojmu 

spravedlnosti (mohla být doplněna citace), stejně tak Ulpianových třech ctností  

Honeste vivere, alterum non ledere, cui quique tribuere potest). 

     Druhá kapitola směřuje již na konkrétní právní zásady uvedené v § 3 OZ. 

Autorka na str. 48 vznáší otázku ohledně vhodnosti výběru těchto zásad, stejně 

tak činí v případě jejich hierarchie. V této kapitole je zdatně rozpracována zásada 

poctivosti a to i ve srovnání s teoretickými projekty DCFR. Na str. 61 a 62 zaznívá 

celkem oprávněná kritika koncepce dobré víry. Autorka se v zásadě zabývá 

srdcem občanského zákoníku § 8 - § 14. Patřičná pozornost je věnovaná 

předvídatelnosti práva, resp. soudcovské normotvorbě (§ 13). 

    Kromě zúžení zkoumané problematiky na vybrané zásady obsahuje druhá 

kapitola klíčovou analýzu dopadů přechodného ustanovení § 3030. Autorka 

správně shledává potřebu kontinuálního zachování základních hodnot nezávisle 

na právní diskontinuitě kodifikace. Autorka odmítá koncepci těchto ustanovení 

jako retroaktivních s argumentem, že retroaktivita je zakázaná či nežádoucí. 

Takto konstruovaný argument je však platný pouze pro trestní právo, či ukládání 

jiných sankcí. Na setrvalost hodnot nakonec odkazuje i rozhodnutí ÚS citované 

na str. 96. Autorka dochází k teoreticky zajímavému závěru, že přechodná 

ustanovení chránící základní zásady musí koncipována tak, aby ani nová právní 

úprava zásadní hodnoty neohrozila, tj. i retroaktivně str. 81. K striktnímu 

stanovisku R 4/2016 se autorka staví po právu rezervovaně. 

    Stěžejní je obsah třetí a čtvrté kapitoly. Třetí kapitola je zaměřena na 

problematiku autonomie vůle, zásadu rovnosti a ochranu slabší smluvní strany. 

Autorka v souladu s charakterem soukromého práva dospívá k názoru, že nejvyšší 

zásadou je zásada autonomie vůle. Tato však je nutně korigována ochranou slabší 

strany (nezletilec, zaměstnanec, nájemce bytu). Notoricky známou zásadu 

rovnosti autorka v tuzemském prostředí shledává jako problematickou str. 104. 

Přínosná je kontroverzní analýza postavení podnikatele na str. 111. 

    Čtvrtá kapitola je věnována korektivu svobody, a sice kogentnosti právní 

normy, dobrým mravům a veřejnému pořádku. Autorka však přichází se 

zajímavým závěrem ohledně porušení veřejného pořádku, a sice že toto nemusí 

vždy vést k neplatnosti právního jednání. Z oponentského hlediska je možné 

namítnout odkaz na to, zda lze veřejný pořádek považovat minimum dobrých 

mravů.     



     Dobré mravy jsou zkoumány především z literárních zdrojů a z judikatury. 

Dobré mravy mají nicméně zásadní legální význam (pozn. 387 pod čarou). 

    Obsahem čtvrté kapitoly je pojem veřejného pořádku. Autorka se snaží najít 

vymezení tohoto vágního termínu. Ukazuje, že se skutečně jedná o fundament 

slušnosti, bazální pravidla lidského chování, jejichž porušení je vždy zásadní a 

problematické co do povahy i následků. Citovaná analýza vypracovaná oddělením 

analytiky NS  z července 2017 ve srovnávací analýze přinášejí spíše rozporné 

závěry pro výskyt pojmu ve zkoumaných úpravách. Autorka navíc odmítá 

historickou návaznost veřejného pořádku a jeho introdukci z jiných oblastí práva 

(str. 139). Práce však postihuje i jistý tuzemský odpor k asimilaci veřejného 

pořádku v mezinárodním a v soukromém právu. Problematika obchodních 

podmínek jako soukromé jurisprudence, jejímž možným korektivem, jsou dobré 

mravy, autorka analyzuje na str. 140. Obdobný závěr je prezentován v kapitole 

věnované právu rodinnému str. 188 (R 95/2019).  

    V návaznosti na to  poukazuje na švýcarskou úpravu str. 141, která tento pojem 

neobsahuje. Nikoli zcela konzistentní je i přístup francouzské jurisprudence str. 

142. Z textu práce je patrné, že autorka postihla, že se jedná o „veřejný“ pořádek 

a tudíž je to něco, co může stát za branami soukromého práva a mocensky 

ovlivňovat jeho bezmeznou, avšak nebezpečnou svobodu. K jeho bezmezné 

akceptaci a instalaci do právního řádu se však staví kriticky. Neztotožňuje se 

závěrem absolutní neplatnosti R 10/2019 str. 149 při rozporu právního jednání 

s dobrými mravy (str. 150). 

     Argumentačně zdařilá kritika zaznívá v kapitole 4. 2. na snoubení kogentnosti, 

dobrých mravů a veřejného pořádku, kdy autorka na několika ustanoveních 

demonstruje nedokonalost takového vymezení. Zdařilá je analýza konstrukce 

právní normy na str. 163 a násl., kde autorka cituje přední české právní teoretiky 

a na základě jejich poznatků prezentuje svůj vlastní názor str. 171. Za 

problematické považuje snoubení kogentnosti, dobých mravů a veřejného 

pořádku str. 169.  Zajímavý je postřeh ohledně znění § 677 ve srovnání s obecným 

vymezením veřejného pořádku str. 171. 

     Logickým završením je pátá kapitola jakožto exkurz do specifických právních 

odvětví. Autorka se zabývá právem rodinným, obchodním a pracovním. 

       V rodinném právu autorka postihuje problematické instituty a poměřuje je 

s veřejným pořádkem. Jedná se o surogátní mateřství, adopci dětí 

homosexuálními páry apod. Zevrubně je rozebráno právo slyšení dítěte str. 184. 



Práce zachytila jistou dispozitivní tendenci progredující v rodinném právu, avšak 

v souladu s § 1 odst. 2 a neotřesitelným statutem pouze u majetkových práv str. 

186. 

    Naopak v právu pracovním na mnoha případech demonstruje nutnost ochrany 

slabší smluvní strany, bez které by dané odvětví práva jen těžko mohlo fungovat.  

        Analýza zaměřená na obchodní právo se spíše zaměřuje na povahu právních 

norem upravujících postavení a strukturu obchodních společností. Autorka 

správně poukazuje na skutečnost, že právo obchodních korporací je právem 

statusovým, ovšem se značně intenzivním a nikoli vždy argumentovatelným 

výskytem dispozitivních norem (str. 228 – 229, 231). 

      Ve všech třech specializovaných odvětvích autorka zkoumá dopad zásady 

autonomie vůle, rovnosti stran, kogentnosti právních norem, dobrých mravů a 

veřejného pořádku. Zejména u poslední kategorie se projevuje problematická 

interpretace veřejného pořádku. 

     Zásadní poznatky včetně zhodnocení současného legislativního stavu autorka 

čtivě shrnula v závěru práce. 

5. Předložená práce splnila cíl vymezený na str. 6 odst. 1. Autorka prokázala 

schopnost pracovat samostatným a tvůrčím způsobem. Generátor shod vykázal 

shodu nižší než 5% v počtu 700 dokumentů a systém Turnitin pracujícím na jiném 

principu vykázal povšechnou podobnost 30% s počtem 171 segmentů, přičemž 

pouze 1. segment má  shodu 8%.  Tato shoda je však povětšinou podmíněna 

ustálenými právními spojeními typickými pro danou oblast práva, citacemi 

literatury, judikatury a zákonů. 

6.  Předložené práci lze vytýkat stylistické i gramatické nedostatky. Na str. 68 

autorka uvádí, že soukromá osoba má pravomoc. To platí v právu veřejném. 

7. Přeložená práce splňuje veškeré formální i obsahové požadavky kladené na 

tento druh prací a proto disertační práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 

    V rámci ústní obhajoby se JUDr. Petra Dvorská zaměří na následující otázky: 

Lze srovnat právní normu a právní zásadu prizmatem charakteristickým pro 

právní normy tj. preskriptivnost, závaznost, vynutitelnost, obecnou platnost apod. 

Připadá v úvahu odpovědnost za porušení stěžejních zásad a je tato v současném 

OZ na několika místech normována? Jaké vady bude mít jednání v rozporu 



s veřejným pořádkem? Lze vystopovat výslovné odkazy na veřejný pořádek 

v dědickém právu? 

 

V Praze 10. 8. 2020 

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

                                                                    Oponent disertační práce 

 


