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1. Aktuálnost (novost) tématu

Diplomant zvolil tradiční téma, jež však v tuzemském prostředí v posledních letech nabylo na 
zvláštní aktuálnosti. Zásluhu na tom má jednak nebývalý  rozvoj judikatury a na něj navazující 
obnovený zájem odborné literatury. Silné impulsy k novému zkoumání tématu ale přicházejí 
z prostředí tvorby práva, zvláště pokud jde o nové civilní právo a proces jeho rekodifikace.

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

Téma lze hodnotit jako náročné, zvláště ve světle metod, které diplomant použil při jeho 
zpracování, a s ohledem na vytčené zaměření práce. Diplomant nejenže zmapoval dosavadní 
judikaturu a dostupnou literaturu k němu, především však podrobně (a výstižně) analyzoval 
ustanovení nového občanského zákoníku, k nimž se dosud váže jen minimum odborné 
literatury, a položil si otázky, nakolik se závěry starších pramenů prosadí také po 1. lednu 
2014. To vše si vyžádalo náročnou přípravu, studium četných vstupních údajů a také značný 
vklad myšlenkový. Z práce je zřejmé, že diplomant dobře pronikl do odborných zdrojů i 
problematiky, jíž  se zabýval, zorientoval se v ní a porozuměl jejímu systému, významu, 
původu, praktickým dopadům, ale i obecným souvislostem, včetně ekonomických.

3. Kritéria hodnocení práce

A.  Splnění cíle práce

Třebaže k tématu existuje řada odborných pramenů a mohlo by se zdát, že vše potřebné bylo 
řečeno, lze konstatovat, že předložené dílo má co říci nového, zvláště pokud jde o postřehy 
týkající se nového civilního práva. V tomto ohledu diplomant naplnil cíl, jejž  si vytkl v úvodu 
práce.

B.  Samostatnost při zpracování tématu

Autenticita předloženého díla je evidentní. Nepochybuji o tom, že je výsledkem diplomantovy 
samostatné práce. Není mi známo, že by nová právní úprava započtení, tím spíše se 
zaměřením na otázky, jimž  diplomant v práci věnuje pozornost, byla jinde zpracována natolik 
podrobně, jak činí diplomant v předložené práci.



C.  Logická stavba práce

Systematika práce je přehledná a logická. Diplomant si v úvodu práce vytknul několik 
klíčových témat k podrobnému rozebrání, tohoto záměru se přidržel a důsledně mu podřídil 
strukturu a stavbu práce. Nejprve pojednal o vybraných podmínkách započtení, výrazně 
dotčených (či nově stanovených) rekodifikací (kapitola II), dále se zabýval kompenzací 
v situaci plurality započítávaných pohledávek (kapitola III) a nakonec věnoval pozornost 
účinkům započtení (kapitola IV). Práce přehledně kombinuje staré i nové právo. Jejím 
středobodem je analýza nové právní úpravy, vždy však na pozadí detailního rozboru práva 
současného, včetně literatury  a judikatury  k němu, a důkladné komparace s ním. Příkladná je 
též  práce s úvodem a závěrem díla. Úvod vymezuje cíl a představuje metody a prostředky 
k jeho dosažení, závěr rekapituluje hlavní zjištění a shrnuje, k čemu diplomat (v souladu se 
zadáním vymezeným v úvodu) dospěl.

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

K diplomantově práci s dostupnými prameny nemám výhrady. Poznámkový aparát je bohatý 
a vyhovuje standardům vědecké práce. Seznam použité literatury  je rovněž vyčerpávající. 
Zahrnuje též několik děl zahraničních, vesměs z oblasti práva mezinárodního obchodu, resp. 
nadnárodních právních principů. Příkladná je diplomantova práce s dostupnou judikaturou. 
Vypočítává klíčová rozhodnutí Nejvyššího soudu, která jsou ve věci relevantní, a to i z 
poslední doby, tedy včetně těch, o nichž odborná literatura dosud nepojednává. 

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)

Optimálně nastavenou hloubku záběru diplomantovy práce nejlépe dokládá četnost jeho 
vlastních úvah i polemických pasáží. Oceňuji, že diplomant rezignoval na povšechný  přehled 
změn a novinek, jež rekodifikace v oblasti započtení přináší, a namísto toho podrobně 
rozebral několik vybraných otázek, které lze mít za teoreticky  i prakticky nejvíce relevantní. 
Jejich výběr pokládám za vydařený. Značný vhled do problematiky diplomantovi umožnil 
přesně vystihnout hlavní rozdíly mezi dosavadní a novou úpravou, identifikovat potenciální 
výkladové problémy a nejasnosti, ale také položit si otázky, o nichž mi není známo, že by  se 
jimi dosud kdokoliv v tuzemském právním prostředí zabýval a, přiznávám, některé ani mně 
zatím nepřišly na mysl. V té souvislosti vyzdvihuji diplomantovu snahu nabízet jejich řešení a 
přesvědčivě je argumentovat. S většinou jeho závěrů se ztotožňuji. Použitý  styl i uváděné 
argumenty jsou důkazem o diplomantově vysoké právní vyspělosti, schopnosti samostatného 
logického i analytického myšlení, ale také dokonalé orientaci a erudici v oblastech, jimiž 
argumentuje.

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky)

Formální úroveň práce je standardní, dílo je přehledně strukturováno do kapitol a podkapitol. 
Rovněž grafická stránka práce vyhovuje. Snad jen nadpisy  kapitol není dobré uvádět  na konci 
stránky s tím, že text kapitoly začíná až na straně další (viz na str. 31 dole).



G.  Jazyková a stylistická úroveň

Po stylistické ani jazykové stránce nemám práci co vytknout. Diplomant píše čtivým stylem 
na vysoké slohové i odborné úrovni. Gramatické chyby či překlepy jsem v práci 
nezaznamenal. Nevidím jen důvod, aby názvy právních předpisů byly citovány s velkým 
písmenem (viz např. „… nabude účinnosti Nový občanský zákoník…“ na str. 6).

4.  Případná další vyjádření k práci

Diplomantově stylu bych vytknul občasnou zkratkovitost úvah a závěrů. Místy se pouští do 
mimořádně komplikovaných věcných i argumentačních konstrukcí, což je dáno složitostí 
otázek, jež si klade a na něž hledá odpovědi. Ne vždy  se mu však, dle mého názoru, daří je 
čtenáři srozumitelně prezentovat. V několika případech jsem si nebyl jist, k jakým závěrům 
dospívá, respektive k jakému z nabízených řešení se kloní. Občas takový příklon vyjadřuje 
jen mimochodem, ve formě vsuvky  do věty, která primárně pojednává o něčem jiném. Viz 
např. na str. 31 ve větě: „Širší, mnou favorizovaná, interpretace § 1982 odst. 2 NOZ by 
rozhodně nebyla v rozporu s Listinou…“ Jindy  se mi zdá, že si i protiřečí. Na str. 29 na konci 
pasáže ad i) například uzavírá: „…přikláním se k názoru, že § 330 ObchZ by neměl být 
aplikovatelný na nastíněnou situaci.“ Jen o pár vět níže ale konstatuje: „Výše uvedený  závěr o 
aplikovatelnosti § 330 ObčZ se může jevit…“ a ještě dále „V případě generálního vymezení 
kompenzačního úkonu se rovněž tak domnívám, že § 330 ObchZ by  měl být zásadně 
aplikovatelný.“ Je nicméně možné, že o vnitřní rozpor nejde a já jen nepochopil autorovy 
větné konstrukce. Již to ale svědčí o možném deficitu v jeho vyjadřování. Lze předpokládat, 
že podobně zmateni budou i další čtenáři. V souvislosti s jeho vývody ohledně použitelnosti § 
330 ObchZ na započtení bych také pokládal za korektní důsledně odlišovat autorovy názory 
na straně jedné a fakta, respektive praktická doporučení na straně druhé. Jakkoliv lze vést 
odbornou polemiku ohledně aplikovatelnosti § 330 ObchZ na situace, jež diplomant rozebírá, 
faktem je, že judikatura je ustálena v závěru negativním. Souhlasím s diplomantem, že to není 
závěr dobrý. Před čtenáři však nelze skrývat, že v případném sporu by  se nejspíš prosadil. 
Naopak – v zájmu korektnosti vědeckého bádání je třeba závěry ustálené judikatury postavit 
vždy na první místo. Nejsem si jist ani správností závěrů, které se týkají zpětného účinku 
započtení na úroky vzniklé před splatností (str. 51 a násl.). Neporozuměl jsem, zda se 
započítávané pohledávky v diplomantově příkladu přesně kryjí v částce jistiny. Diplomant to 
tak patrně mínil, bylo by ale lepší to zdůraznit. I přesto váhám, zda se řešení problému liší dle 
různých pojetí retrospektivy, jak naznačuje diplomant. Kloním se spíše k názoru, že nikoliv, 
když při obou z těchto pojetí bude třeba posoudit, jak naložit s úročením úroku z prodlení za 
dobu T1 až T2 a (i vzhledem k účelu § 1932 odst. 2 NOZ, jehož reflexi v diplomantově úvaze 
trochu postrádám) vcelku nepochybuji o závěru, že zákonný  anatocismus se prosadí od 
okamžiku T2. Je ale možné, že jsem opět jen nepochopil část diplomantových myšlenkových 
pochodů. Rád se o tom nechám přesvědčit v průběhu ústní obhajoby. Tradičně nesouhlasím 
s diplomantovým závěrem týkajícím se důsledků retrospektivního účinku započtení na 
povinnost platit smluvní pokutu a náhradu újmy (viz na str. 48 až 51). Tyto otázky jsme ale již 
s diplomantem probírali. Neupírám mu právo na názor opačný, zvláště je-li přesvědčivě 
argumentován. Nesouhlasím ani s diplomantovým stanoviskem o nevhodnosti pravidla, podle 
něhož se při započítávání pohledávek znějících na různé měny použije kurs platný v místě 



sídla či podnikání kompenzujícího účastníka (na str. 13). Za problematické pokládám též 
diplomantovy  závěry o započtení určité části „neurčité“ pohledávky (str. 19). Pasáž práce 
věnovanou § 1987 odst. 2 NOZ ostatně nemám za dostatečně rozpracovanou. Postrádám v ní 
například argumenty z oblasti práva mezinárodního obchodu, které diplomant do svých úvah 
jinak zahrnuje. Větší pozornost by, myslím, zasluhoval také rozbor přechodných ustanovení 
použitelných na započtení. Budu-li například započítávat pohledávku podřízenou starému 
právu proti pohledávce, která se bude řídit právem novým, dle jakého práva se posoudí 
zápočtový úkon (budu moci například použít § 1982 odst. 2 NOZ a odkaz na právní úpravu 
splnění)? Pozor též na diplomantův závěr o tom, že při aplikaci § 1982 odst. 2 NOZ dojde 
k zániku pohledávek ke stejnému okamžiku, tj. splatnosti obou pohledávek (na str. 38). Jak 
diplomant sám přiléhavě rozebírá, splatnost samotná v novém občanském právu není 
kritériem vzájemné započitatelnosti pohledávek.

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Viz ad 4 výše.

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

Ze všech uvedených důvodů hodnotím práci jako zdařilou, a tudíž i jednoznačně způsobilou 
obhajoby  a obhajitelnou. V závislosti na průběhu ústní obhajoby ji navrhuji klasifikovat 
stupněm výborně či velmi dobře.

V Praze dne 3. září 2013           

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.


