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1.

Aktuálnost (novost) tématu
Problematiku omylu představuje tradiční a klasické téma občanského práva hmotného. Přesto
však je možné téma považovat ze aktuální. Aktuálnost daného tématu je dána zejména
nabytím účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a rovněž i kodifikačními pracemi „soft
law“ na evropské úrovni. Rekodifikované soukromé právo České republiky umožňuje
zhodnotit použitelnost dosavadní české a československé judikatury ve vztahu k omylu a
umožňuje rovněž případně inspirovat se v tradičních soukromoprávních kodexech, kde je
problematika omylu řešena obdobně jako v České republice (např. Rakousko, Německo či
Švýcarsko).

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 rovněž i
již existující české i zahraniční judikatury a literatury. Autor se musí seznámit
s publikovanými názory a dostupnou (i historickou) literaturou. Autor má tak velkou
příležitost čerpat pro svou práci poznatky ze zahraničí a z děl psaných v cizích jazycích. Autor
se tak může zahraničními právními řády a myšlenkami zahraničních autorů inspirovat, ale
musí se vyvarovat přehnanému doslovnému přebírání konceptů, které s ohledem na právní
řád České republiky není možné aplikovat beze změny v tuzemském právním prostředí.

3.

Formální a systematické členění práce
Práce je členěna standardním způsobem od obecného ke zvláštnímu. Práce vykazuje vyšší
počet kapitol, než je obvyklé. Autor mohl systematiku práce shrnout do nižšího počtu kapitol,
toto však nepovažuji za zásadní nedostatek práce. Autor po úvodu představuje teorie přístupů
k rozporům projevu a vůle, následuje kapitola odlišující omyl od blízkých institutů, čtvrtá
kapitola je věnována historickému exkurzu, v páté kapitole se autor zabývá druhy omylů,
šestá kapitola analyzuje podstatný omyl, sedmá kapitola popisuje vyvolání a podíl na omylu,
osmá kapitola se věnuje omylu v unifikačních pracích, devátá kapitola se zabývá
omluvitelností omylu, desátá kapitola analyzuje předsmluvní informační povinnost, jedenáctá
kapitola zkoumá vztah práv z vad a práv z omylu, dvanáctá kapitola se věnuje staronovému
institutut laesio enormis a závěrečná kapitola popisuje následky omylu.
Větší počet kapitol nevyhnutelně vedl k tomu, že v práci není zcela zjevně zřejmé, které
kapitoly představují „jádro“ práce. Rovněž lze poukázat na určitou nevyváženost jednotlivých
kapitol, když např. kapitola č. 10 je v rozsahu str. 111 až 116 (5 stran), zatímco kapitola č. 6
je v rozsahu stran č. 41 až 58 (17 stran).
Jinak považuji strukturu práce za logickou a vhodně zvolenou.

4.

Vyjádření k práci
Jde o kvalitní práci. V úvodu autor mohl více pozornosti věnovat vymezení cílů práce a
metodám, kterými chce v rámci práce pracovat. Z vlastního textu práce je zřejmé, že jde o
práci kompilačně-analytickou. Popisnost práce však na řadě míst autor vyvažuje vlastními
názory a stanovisky, jakkoliv bych u práce tohoto typu uvítal širší prosto věnovaný vlastním
vyargumentovaným stanoviskům. Jádro autorovy samostatné a analytické činnosti v rámci
práce tvoří kapitola č. 9.4, kde autor analyzuje omluvitelnost omylu na vybraných
rozhodnutích Nejvyššího soudu České republiky.
Pozitivně hodnotím práci se zahraniční literaturou. Autor však cituje pouze určitě „sběrné“
práce, když odkazuje např. na rakouské právo, ale citované zdroje představují určitý přehled
právních úprav v Evropě a nepředstavují tak literaturu vykládající příslušné ustanovení (např.
literatura komentářového typu). Autor se rovněž v podstatě omezil na anglicky psanou
literaturu, byť žádný zahraniční právní řád, na který autor odkazuje, není psán angličtinou
jako původním jazykem.
Mám za to, že práce prokazuje, že se autor dostatečně seznámil s právní úpravou omylu
v soudobém českém právu, a to i ve vazbě na historické a komparativní souvislosti.
Autor v pasážích práce, kde citoval zahraniční literaturu, měl nejprve uvést překlad (byť
vlastní) a poté uvést originální anglické znění. Autor práce, která je psána v češtině, nemůže
předpokládat, že všichni čtenáři jeho textu budou cizojazyčnému textu (byť psanému
v angličtině) rozumět. Zde nejde o výtku obsahového charakteru, když autorem citované
anglicky psané pasáže jsou k dané problematice relevantní, ale jde o výtku formálního
charakteru.

5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Mám za to, že autor vytčený cíl práce splnil, když řádně
provedla analýzu zkoumaných otázek spojených s
omylem. Mám za to, že autor skutečně tento stanovený
cíl práce naplnila v rozsahu vyžadován pro rigorózní
práci. Jakkoliv práce je do určité míry popisná, autor
však zdroje řádně cituje a v práci průběžně cituje i
vlastní stanoviska a názory.
Samostatnost při zpracování Autor pracoval samostatně. Nepochybně jde o výsledek
tématu včetně zhodnocení práce autorovy vlastní samostatné práce.
z hlediska plagiátorství
Logická stavba práce
Práce je vystavěna logicky, byť mám určité výhrady
k celkovému počtu kapitol a nedostatečného poukázání
na to, ve kterých kapitolách je „jádro“ práce.
Práce se zdroji (využití Autor pracoval dostatečně se zahraniční literaturou,
cizojazyčných zdrojů) včetně byť anglicky psanou. V práce věnované omylu a
odkazující na rakouské právo by bylo vhodné zmínit a
citací
citovat rovněž přímo díla rakouských autorů
vykládajících ustanovení ABGB, které je našemu právu
z hlediska inspiračních zdrojů ohledně právní úpravy
omylu velmi blízké. Práce mohla více analyzovat a
srovnat institut omylu v podobných právních řádech
(např. ve francozském Code Civilu, německém BGB)
či naopak pojednat o velmi odlišném přístupu k téže
problematice (např. britský Misrepresentation Act
1967), kde autor mohl plně uplatnit právě i případnou

dobrou znalost angličtiny a anglických pramenů práva.
Hloubka provedené analýzy Autor provedl analýzu zejména v kapitole 9.3 a 9.4, kde
(ve vztahu k tématu)
autor analyzoval soudní rozhodnutí v České republice.
Autor se zabýval a analyzoval pojem omluvitelnosti
omylu. Autor mohl ve více částech práce opustit
popisný styl práce a mohl na více místech prezentovat
vlastní analýzu právní úpravy či soudních rozhodnutí.
Úprava práce (text, grafy, Text je řádně členěn, nadpisy a podnadpisy jsou
logicky a strukturovaně číslovány. Velikost textu je
tabulky)
rovněž obvyklá. Práce neobsahuje grafy a tabulky.
Jazyková a stylistická úroveň V práci se vyskytuje poměrně velké množství
jazykových a stylistických chyb. Práce chybí důkladná
jazyková a stylistická korektura. Autor neodděluje znak
„§“ a následné číslo tohoto paragrafu mezerou,
poznámky pod čarou nejsou zarovnané do bloku a i
jinak se v textu vyskytuje řada překlepů. Text však
zůstává i přes tyto výhrady srozumitelný a čtivý.

6.

Připomínky a otázky k zodpovězení
K práci mám několik připomínek:
str. 14 – autor zde odkazuje na rozpor mezi nabídkou a akceptací. Jakkoliv v autorem
citovaném příkladu nepochybně jde o rozpor zásadní (jde o identitu kupovaného koně), nelze
názory publikované v prvorepublikové literatuře přebírat bez dalšího, protože za účinnosti
OZO neexistovala obdoba ustanovení § 1740 odst. 3 o. z.
str. 27 – zde autor odkazuje na dobrou víru a držbu. Mám za to, že s ohledem na zcela jinou
koncepci držby, dobré víry a zejména pak právě zavedení institutu poctivé držby mohl autor
uvedené rozhodnutí okomentovat tak, aby bylo zřejmé, jaké závěry z citovaného rozhodnutí
plynou pro stávající právní úpravu.
str. 32 – autor odkazuje na rozhodnutí „Nejvyššího soudního dvora“. Autor by měl zdůraznit,
že jde o Nejvyšší soudní dvůr rakouské části monarchie („Předlitavska“), aby se předešlo
záměně s Nejvyšším soudním dvorem Rakouské republiky existujícím až od roku 1918.
str. 34 – autor užívá termín „prodejce“, který není zákonným termínem.
str. 42 – v poznámce pod čarou č. 258 autor uvádí „australian law“ namísto „austrian law“.
str. 90 – v poznámce pod čarou č. 583, autor cituje Vrchní soud v Praze, přestože citovaný
názor již převzala i judikatura Nejvyššího soudu a tento názor je možné považovat za
ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu.
str. 121 – autor uvádí, že neúměrné zkrácení zapracované do § 1793 je pro naše právo novým
institutem. Mám však za to, že vhodnější by byl pojem „staronový“, neboť v právu platném
na území dnešní České republiky byl tento institut platný až do 31. 12. 1950.
Otázky k zodpovězení:
• jaký je rozdíl mezi aktivním uvedením v omyl (§ 583) a vyvoláním lsti (§ 584 odst. 2
o. z.)?
• může se smluvní strana vždy spolehnout na pravdivost prohlášení uvedených druhou
smluvní stranou ve smlouvě?
• hraje pro omluvitelnost roli, zda příslušná smlouva má charakter spotřebitelské
smlouvy?

Doporučení/nedoporučení práce
k uznání

Doporučuji práci k uznání.

V Praze dne 18. 03. 2021
JUDr. Michael Zvára, Ph.D., LL.M.
oponent

