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1. Formulace cílů, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Autor zvolil poměrně aktuální téma, které jistě zasluhuje pozornost odborné veřejnosti. Svou 
prací se dotkl hned několika velmi diskutovaných problémů souvisejících s platnou právní 
úpravou smlouvy o smlouvě budoucí. Autor v úvodu své práce jasně vymezuje její cíle 
s vědomím, že téma je široké a v literatuře tuzemské i zahraniční oblíbené. Vlastní metody 
práce a přístupu nejsou sice v úvodu zřetelně naznačeny, nicméně v práci samé je nakonec 
uplatněna základní deskriptivně-analytická metoda, která je povětšinou dostatečně 
argumentačně rozvíjena, aby nakonec autor dospěl k syntetizujícímu závěru obohaceném o 
poznatky ze současné judikatury. Oceňuji, že autor neváhal poukázat na konkrétní problémy 
této části smluvního práva, jež na praktických případech demonstruje. Deskriptivně-
kompilační metoda (místy se sklony ke zbytečnému parafrázování) je nicméně v práci jako 
takové přeceněna a namnoze absentují autorovy vlastní názorové a argumentační linie. 
Z hlediska zajímavě zvoleného tématu je rovněž škoda, že autor neprovádí – byť jen stručně 
– srovnání s některou další kontinentální právní úpravou (Francie, Německo, Rakousko) 
nebo se základními dokumenty evropského smluvního práva (DCRF či PECL).  
  
2. Logická struktura a členění diplomové práce:  
Text (75 stran včetně úvodu a závěru) je celkově přehledně a jasně členěn, jeho struktura je 
logická, jednotlivé výklady na sebe souvisle navazují. I další vnitřní členění odpovídá 
klasickým doktrinálním přístupům. Práce je rozdělena do sedmi kapitol, kdy první kapitola 
usiluje o základní charakteristiku smlouvy o smlouvě budoucí na pozadí vybraných zásad 
soukromého práva, popisuje její účel, využití a funkci v právních vztazích. Druhá kapitola je 
pak věnována historickému vývoji institutu smlouvy o smlouvě budoucí až do současnosti. 
Třetí kapitola objasňující stručně význam její výslovné právní úpravy by snad ani nemusela 
být samostatnou kapitolou. Čtvrtá kapitola definuje vztah mezi úpravami občanského a 
obchodního zákoníku. Pátá kapitola, která je nejobsáhlejší, představuje vlastní analýzu právní 
úpravu smlouvy o smlouvě budoucí de lege lata. Zvlášť se zabývá subjekty, objektem, 
obsahem a formou smlouvy o smlouvě budoucí, jakož i náhradní realizací práva na uzavření 
budoucí smlouvy a zánikem závazku uzavřít budoucí smlouvu. Šestá kapitola nabízí 
komparaci úpravy předběžných smluv podle občanského a obchodního zákoníku, tedy 
pojednává o základních rozdílech mezi úpravami smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy. Sedmá kapitola je věnována návrhu nového občanského zákoníku 
a úvahám de lege ferenda. 
 
3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi, bibliografické citace, 

poznámkový aparát: 



Při zpracování tématu byl použitý dostatečný počet bibliografických pramenů, které autor 
správně uvádí a na konkrétních místech vždy cituje v souladu s citační normou. Poznámkový 
aparát je dostatečný. Výběr literatury a pramenná základna je reprezentativní a zahrnuje jak 
tituly aktuální právní nauky tak publikace reflektující právní úpravu starší, jakož i odkazy na 
literaturu čistě historickou. Lze ocenit, že autor neváhá konfrontovat základní názory 
doktríny a odlišná stanoviska právních autorit v daném oboru (viz str. 47 k povaze smlouvy o 
smlouvě budoucí jakožto zvláštního typu smlouvy).  
 
4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce 
Jazyková i stylistická úroveň práce je velmi dobrá. V práci jsem neshledal žádných 
podstatných gramatických chyb ani stylistických nedostatků. S právní terminologií je v zásadě 
pracováno správně. K drobnému přehlédnutí, překlepům či absenci interpunkce došlo jen 
výjimečně (správně je „kterou si strany…“ – str. 18; „stanovena přímo“ – str. 23; „tacite…; 
„zajisté…“ – str. 24; „sui generis“ – str. 54; „clausula rebus sic stantibus“ – str. 58; „ ode dne 
vyzvání…“ – str. 62).  
 
5. Formulace vlastních závěrů (práce s judikaturou, úvahy de lege ferenda) 
Práce předkládá řadu podnětných názorů a závěrů. Autor uchopil problematiku vcelku 
standardním způsobem a snaží se nabídnout i úvahy de lege ferenda. Pracuje s bohatou 
judikaturou, jejíž závěry ovšem jen málo komentuje, analyzuje a kriticky vyhodnocuje. Jistých 
nepřesností a zjednodušujících tvrzení se autor dopouští např. když na str. 33 konstatuje, „že 
od 1.1.1951 do 31.12.1991 nebyla smlouva o smlouvě budoucí v kodexech platných na našem 
území výslovně upravena….“a opomíjí tím právní úpravu tehdy platného zákoníku 
mezinárodního obchodu, kde pactum de contrahendo upraveno bylo (v § 119-122). Podobně 
zjednodušujícího závěru se dopouští na str. 45, kde dovozuje, „že se strany při uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí musí dohodnout na podstatných náležitostech budoucí smlouvy, 
tedy jaká, myšleno typem určená, smlouva má být v budoucnu uzavřena a sjednání jejích 
podstatných náležitostí ve smlouvě o smlouvě budoucí.“ Zde není dostatečně reflektována 
skutečnost, že předmětem může být i smlouva nepojmenovaná, zcela atypická.  
Naopak za správné je třeba pokládat závěr, že pokud je kontraktační povinnost sjednána jako 
jednostranně zavazující a opravňující, je nutné ve smlouvě sjednat, který ze subjektů je 
nositelem povinnosti a který subjekt je nositelem oprávnění. S tím úzce souvisí i logický 
procesní důsledek, že v takovém případě smluvní straně, jež na sebe převzala závazek návrh 
smlouvy předložit, nelze rozsudkem podle ustanovení §161 odst. 3 OSŘ uložit, aby návrh 
předložený druhou smluvní stranou přijala. U ústní obhajoby by se mohl autor rovněž blíže 
vyjádřit k polemice o tom, zda má již smlouva o smlouvě budoucí kupní v případě 
nemovitosti, která je předmětem plnění realizační smlouvy, obsahovat její nezaměnitelnou 
identifikaci (str. 48). A to zejména s ohledem na princip právní jistoty, požadavek určitosti 
právních úkonů a také povahu soudního rozhodování v případě nahrazení projevu vůle jedné 
ze smluvních stran. Podobně i v otázce povahy jednoroční lhůty na uplatnění práva na 
nahrazení projevu vůle povinné strany, kde by mohl autor obšírněji strukturovat argumentaci 
svědčící pro závěr, zda jde o promlčecí či prekluzívní lhůtu a neměl by přitom opomíjet také 
úpravu de lege ferenda.  
Lze autorovi přisvědčit, že smluvní povaha umožňuje stranám na základě jejich dohody a 
před uzavřením budoucí smlouvy měnit obsah smlouvy o smlouvě budoucí, případně 
smlouvu o smlouvě budoucí i zrušit, tj. volně disponovat se smlouvou do doby, než bude 
uzavřena vlastní budoucí (realizační) smlouva (str. 45). U ústní obhajoby by se mohl autor 
blíže zamyslet nad tím, jaké modality platné právo nabízí smluvním stranám při zániku 
smluvního vztahu v době před uzavřením tzv. realizační (budoucí) smlouvy a jaké vypořádací 
mechanismy by se na takový postup aplikovaly.  



Jisté názory a závěry by zasluhovaly patrně hlubší diskusi, ale to je již nad rámec této 
kvalifikační práce (problematika bezformálnosti právních úkonů ve vztahu ke smlouvě o 
smlouvě budoucí – str. 69; otázka vzdání se práva, jež může v budoucnu teprve vzniknout – 
str. 55 atd.).   
 
6. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce 
Práce je po odborné stránce na dobré úrovni, a to jak z hlediska rozsahu, tak svou kvalitativní 
analýzou. Prokazuje autorovy dobré znalosti vybrané hmotněprávní problematiky podpořené 
znalostmi související procesní problematiky i širší orientaci v oboru a neshledal jsem v ní 
žádné zásadní nedostatky. Práce tak splňuje požadavky kvalifikační práce tohoto stupně. 

 
 
Závěr:  
Předložená práce prokázala autorovu relativní samostatnost při zpracovávání nelehkého tématu, 
jeho schopnost zorientovat se v zákonné úpravě, doktríně a příslušné judikatuře. Své dílčí kritické 
poznámky a náměty jsem vyjádřil výše v posudku. Práci proto doporučuji k ústní obhajobě 
s hodnocením velmi dobře 
 
Diplomovou  práci hodnotím stupněm: velmi dobře  
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