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1. Aktuálnost  (novost)  tématu:  Téma  diplomové  práce  nepatří  mezi  často 
zpracovávané. Jde o téma zabývající se obecnější problematikou, ale velmi 
důležité pro právní nauku i praxi.

2. Náročnost  tématu:  Zvolené  téma  je  poměrně  náročné.  Zpracování  tématu 
vyžaduje prostudování odborné právní literatury a judikatury Ústavního soudu 
České  republiky,  Nejvyššího  soudu  České  republiky  a  další  judikatury 
obecných soudů. V širším kontextu je třeba prostudovat i odbornou literaturu 
souvisejících oborů (zejména filosofie). 

3. Kritéria hodnocení diplomové práce: Diplomant si výslovně nestanovil cíl  při 
zpracování zvoleného tématu. Provedl rozbor zásady poctivého obchodního 
styku  v souvislostech  právně  filosofických,  v kontextu  historických  právních 
úprav a platné úpravy v českém právním řádu se zvláštním zaměřením na 
úpravu  obchodního  zákoníku.  V práci  vymezil  vzájemný  vztah  mezi  pojmy 
zásada dobrých mravů a zásada poctivého obchodního styku.  V další  části 
práce  je  obsažen  rozbor  aplikace  zásady  dobrých  mravů  a  poctivého 
obchodního  styku  při  řešení  některých  praktických  právních  otázek. 
V diplomové práci je obsažena stručná informace o úpravě zásady v novém 
občanském zákoníku. Diplomant prokázal schopnost vytěžit prameny, řádně 
je  citovat  a  odkazovat  na  ně  a  vyjadřovat  vlastní  názory,  které  řádně 
odůvodnil.  Práce  splnila  předpokládané  očekávání  spojené  se  zvoleným 
tématem. Jde o velmi kvalitní diplomovou práci.

4. Další vyjádření: K předložené diplomové práci sděluji některé připomínky:

• z autorova  závěru  na  str.  15  v druhém odstavci  není  jasné,  kdo  by 
autoritativně posoudil, že řešení není spravedlivé,



• není  zcela  jasné,  jakým  způsobem  se  utváří  názor  většinové 
společnosti,  o  tom,  jak  by  se  měli  podnikatelé  k sobě  chovat,  když 
právní  předpis  v kontextu  problému  popsaného  na  str.  22  v prvním 
odstavci nepřichází zřejmě v úvahu,

• k závěru na str. 47 a 48 týkajícímu se zisku leasingového pronajímatele 
se poznamenává, že tzv. zisk může být v tomto případě výrazně snížen 
náklady  leasingového  pronajímatele,  které  má  s tím,  že  si  musel 
obstarat úvěr na financování koupě předmětu leasingu.

5. Otázka k zodpovězení při obhajobě: Uplatnění zásady poctivého obchodního 
styku při sjednávání smluvního závazku.

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

7. Navržený klasifikační stupeň: výborně

V Praze dne 26. 8. 2012 JUDr. Petr Liška, LL. M.


