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1. Aktuálnost (novost) tématu

Diplomantka zvolila poměrně tradiční téma, k němuž se pojí mnohá soudní rozhodnutí i řada 
odborných  pramenů.  Na  aktuálnosti  mu  nicméně  dodává  judikatura  k němu,  jejíž  rozsah 
nejenže postupně narůstá, která však v poslední době přinesla i četné nové pohledy na věc. 
Lze říci, že většinu z nich diplomantka do práce i promítla. 

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody)

Téma lze hodnotit jako středně náročné, především díky rozsahu i hloubce dostupné literatury 
a dalších pramenů. Vývoj judikatury v poslední době pokročil natolik, že zdaleka ne všechna 
nová  rozhodnutí  jsou  odborně  zpracována.  Je  tudíž  zřejmé,  že  diplomantka  musela  při 
zpracování  práce  provést  i  rozsáhlé  vlastní  rešerše  v dostupných  soudních  databázích  a 
v materii  se  sama  zorientovat.  Z textu  je  zřejmé,  že  pronikla  do  odborných  zdrojů,  které 
v práci  mapuje,  i  do  problematiky,  jíž  se  zabývala,  a  dobře  porozuměla  jejímu  systému, 
významu, původu, praktickým dopadům, ale i obecným souvislostem.

3. Kritéria hodnocení práce

A.  Splnění cíle práce

Diplomantka si vytkla za cíl podrobně rozebrat problémy související s důsledky odstoupení 
od smlouvy, o něco stručněji potom předpoklady, za kterých lze od smlouvy odstoupit. Tento 
cíl víceméně naplňuje. Je nicméně otázkou, zda je takové zaměření šťastné. Pasáže věnované 
předpokladům  odstoupení  vyznívají  nakonec  až  příliš  povrchně  a  nepostihují  celou  šíři 
problémů,  na  něž  teorie  i  praxe  v této  souvislosti  naráží  (viz  např.  dodnes  neuzavřený 
doktrinální spor o to, zda lze od smlouvy odstoupit, kdykoliv strana podstatně poruší některou 
povinnost ze smlouvy, anebo jen tehdy, dostane-li se v důsledku toho do prodlení; pominut 
zůstal  i  problém  interpretace  šíře  dopadů  kogentnosti  §  344  ObchZ,  ale  také  zásadní 
nejasnosti  ohledně  právního  významu  §  55  odst.  1  ObčZ  v obchodněprávních  vztazích). 
Rovněž části, na něž diplomantka údajně kladla důraz, lze mít za místy jen útržkovité a kusé. 
Ani v nich nenacházím byť jen vymezení některých stěžejních otázek, jež si praxe klade ve 
vazbě na důsledky odstoupení od smlouvy. Za všechny je to např. problém, nakolik můžeme 
na  postavení  stran  původně  obchodněprávního  vztahu  podpůrně  aplikovat  právní  úpravu 
bezdůvodného obohacení  v občanském zákoníku.  Diplomantka  se jej  dotýká pouze letmo, 
když na str.  21 automaticky předpokládá kladnou odpověď, odkazuje-li  na aplikaci  § 458 
odst. 1 ObčZ. Z judikatury Nejvyššího soudu nicméně plyne, že situace je mnohem složitější. 



Taktéž pojednání o výkladových problémech,  které diplomantka zmiňuje,  není vždy zcela 
výstižné,  resp.  nepostihuje  téma  v celé  šíři.  Stranou  diplomantčiny  pozornosti  tak  např. 
zůstala otázka důsledků odstoupení od smlouvy, která sice zakládá obchodnězávazkový vztah, 
jejím předmětem jsou však nemovitosti. Přitom právě ona vyvolává v teorii i praxi největší 
nesnáze. Nejasné a neostré jsou i diplomantčiny závěry týkající se osudu zástavního práva 
k nemovitosti,  které  zřídil  vlastník  nemovitosti  před  tím,  než  v důsledku  odstoupení  od 
smlouvy zanikl nabývací titul jeho právního předchůdce, a tedy i jeho vlastní (viz zejména na 
str. 33). Snad až příliš nekriticky se diplomantka staví k judikatorním závěrům o právu na 
smluvní pokutu, jež mělo věřiteli vzniknout až ve vazbě na odstoupení od smlouvy (str. 26 a 
27). Domnívám se, že tyto závěry zasloužily přece jen více polemicky zhodnotit, již vzhledem 
k judikatorním posunům v oblasti  odstoupení  od leasingové smlouvy,  na něž diplomantka 
jinak sama upozorňuje. Uvítám, jestliže se diplomantka ke všem uvedeným okruhům vrátí při 
ústní obhajobě a své úvahy v naznačeném směru upřesní, resp. doplní.

B.  Samostatnost při zpracování tématu

Autenticita  předložené  práce  je  evidentní.  Nepochybuji  o  tom,  že  dílo  je  výsledkem 
diplomantčiny samostatné práce. Snad i proto působí závěry některých diplomantčiných úvah 
neúplně, resp. nedotaženě.

C.  Logická stavba práce

Systematika práce je přehledná a dobře uspořádaná. V tomto směru práci nemám co vytknout.

D. Práce s     literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací  

Diplomantčina práce s dostupnými prameny je standardní, poznámkový aparát je bohatý a po 
formální  stránce  bez  vad.  Seznam  použité  literatury  je  rovněž  odpovídající  a  zahrnuje 
prakticky všechna tuzemská díla, jež se problematice věnují. Oceňuji dobrou reflexi dostupné 
judikatury.  S cizojazyčnou  literaturou  diplomantka  prakticky  nepracuje  (vyjma  jednoho 
odkazu  na  principy  evropského  smluvního  práva),  vzhledem ke  koncentraci  na  problémy 
s výkladem platného tuzemského práva to však diplomantce nemám za zlé.

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k     tématu)  

Hloubka provedené analýzy je přiměřená šíři zadaného tématu.  Na řadě míst  ovšem práce 
ulpívá  na  povrchu  a  pomíjí  důležité  skutečnosti,  bez  jejichž  rozboru  nelze  mít  za 
vyčerpávající byť jen základní výklad k tématu. V podrobnostech viz ad A. výše.

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky)

Formální  úroveň  práce  je  odpovídající,  dílo  je  přehledně  strukturováno  do  kapitol  a 
podkapitol. Rovněž grafická stránka práce vyhovuje požadovanému standardu.

G.  Jazyková a stylistická úroveň

Po stylistické stránce nenacházím vážnější nedostatky.  Slohová i jazyková úroveň práce je 
vysoká, gramatické chyby se v ní prakticky nevyskytují.



4.  Případné další vyjádření k práci

Z věcného  hlediska  je  třeba  práci  vytknout  několik  nepřesností.  Tak  např.  diplomantčina 
úvaha ohledně osudu ručení při odstoupení od smlouvy (str. 35 zcela nahoře) pomíjí, co je 
základem ručení v obchodněprávních vztazích. Uvítám, jestliže i k této otázce se diplomantka 
vrátí během ústní obhajoby a blíže ji rozvede.

5.  Připomínky a otázky k     zodpovězení při obhajobě  

Odkazuji na okruhy a otázky vymezené výše ad. 3. A. a ad. 4. 

6.  Doporučení / nedoporučení práce k     obhajobě a navržený klasifikační stupeň  

Vzdor uvedeným výhradám práci pokládám za způsobilou obhajoby i obhajitelnou. Předběžně 
ji  navrhuji  klasifikovat  stupněm  velmi  dobře,  konečné  hodnocení  nicméně  ponechávám 
závislým na průběhu ústní obhajoby.

V Praze dne 19. září 2011

      JUDr. Petr Čech, LL.M.


