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I. Aktuálnost tématu: Právní otázky  týkající se započtení jsou trvalým předmětem diskuse 
odborné veřejnosti. K tomu přispívá i ne vždy jednotná judikatura Nejvyššího soudu. Téma 
proto považuji za velmi aktuální.

II. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody): 
Téma je poměrně náročné na teoretické znalosti. Diplomat využil při jeho zpracování zejména 
analytické a syntetické metody a rovněž metody komparační.

III. Kritéria hodnocení práce: 

1. Splnění cílů práce: Za cíl práce si diplomant stanovil především „zabývat se dosud 

nevyřešenými otázkami“ týkajícími se tématu. Několika takovými otázkami se zabýval a 

navrhl i některá v úvahu přicházející řešení problémů. V jiných případech pak dospěl k závěru 

(se kterým souhlasím), že z více možných řešení lze stěží vybrat jediné v úvahu připadající a 

řešení bude nutné ponechat na judikatuře.

2. Samostatnost při zpracování tématu: Diplomant vycházel při zpracování práce 
z publikovaných poznatků teorie i praxe, které se snažil – poměrně úspěšně –  dále samostatně 
rozvíjet a také ze současné judikatury. 

3.  Logická stavba práce: Systematika a logická stavba práce je dobrá. 

4. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací: Diplomant pracoval jak 
s českou, tak se zahraniční literaturou. Práce s poznámkovým aparátem je poměrně dobrá, 
doporučovala bych však pro příště – pokud je to možné – při citaci z díla více autorů 
odkazovat na autora, který příslušnou pasáž zpracoval. V některých případech diplomant 
zařazuje do poznámky pod čarou text, který by měl být v samotné práci (např. pozn. 9). Dobrá 
je práce s judikaturou českých soudů.

5. Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu: Hloubka provedené analýzy  je pro potřeby 
diplomové práce zcela dostačující.

6. Úprava práce (text, grafy tabulky): Úprava práce je standardní, práce obsahuje několik 
grafů a tabulek, které přispívají k její srozumitelnosti.



7. Jazyková a stylistická úroveň: Jazyková úroveň práce je dobrá, stylistická úroveň by si 
místy  zasloužila zlepšení – viz např. formulace na str. 55 „Za jistý, jakkoliv limitovaný, přínos 
své práce spatřuji v abstraktní interpretaci § 1987 odst. 2 NOZ, který  stanoví novou podmínku 
započitatelnosti“ a další.

IV. Případné další vyjádření k práci: Za nepříliš šťastnou nepovažuji práci se zkratkami. 
Diplomant v závěrečných partiích práce uvádí seznam zkratek, ten však není úplný. Některé 
zkratky zavádí v poznámce pod čarou (č. 4, 7). Přitom v jednom případě používá formulaci 
vyjadřující novely, ve druhém ne.

V. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Na str. 8 diplomant tvrdí, že římské 
pojetí započtení bylo na rozdíl od moderní úpravy především procedurální, aniž by vysvětlil, 
v čem je rozdíl mezi římským a současným pojetím –  tento rozdíl měl vysvětlit, nebo 
uvedený závěr z literatury do práce bez dalšího nepřebírat.

Na str. 18 diplomant dovozuje, že: „ Z pozice de lege ferenda se nabízí otázka, zda podmínka 
§ 1987 odst. 2 NOZ povede k vymezenému cíli, tj. posílení právní jistoty. Za současného 
stavu absence podmínky § 1987 odst. 2 se věřitel musel v případě spekulativního započtení 
(neurčité, nejisté či úplně nesmyslné) pohledávky dlužníkem obrátit na soud se žalobou na 
plnění s tím, že započtení bylo neplatné pro absenci vzájemných pohledávek. Úplně stejná 
situace však bude existovat i za existence podmínky § 1987 odst. 2 NOZ pouze s tím 
rozdílem, že se rozšíří okruh podmínek kompenzability, které nebyly splněny. Formulace je 
značně nesrozumitelná a diplomant by ji měl vysvětlit. Má tím na mysli, že soud bude 
rozhodovat stejně jak podle práva současného, tak podle budoucího? Mohl by se soud, podle 
jeho názoru, omezit na závěr, že podmínky kompenzability nebyly splněny?

VI. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň: Soudím, že 
práce je způsobilá obhajoby  a předběžně navrhuji klasifikační stupeň velmi dobře až výborně 
– dle průběhu obhajoby.

V Praze dne 20. července 2013
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