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Bezdůvodné obohacení v českém právním řádu ( počet stran 239 ) 

 

Problematika bezdůvodného obohacení je v předložené práci zpracována jak po 

stránce teoretické, tak i praktické s velkou důkladností a pečlivostí. Oponovaná práce  

představuje mimořádně hodnotné a původní dílo.  

Podle autora bylo cílem práce poskytnout určitý přehled o občansko právní úpravě 

bezdůvodného obohacení. Z tohoto „určitého přehledu“  však autor výrazně vykračuje; šíře 

jeho vědeckého závěru je pozoruhodná. Budiž již na tomto místě konstatováno, že disertační 

práce se neomezila jen na pouhý přehled právní úpravy,  nýbrž představuje analytické a 

syntetizující dílo s vlastními -argumentačně dobře podloženými- závěry.  

Autor práci rozdělil do třech částí; zejména první část, ve které podává výklad 

obecných otázek bezdůvodného obohacení je teoreticky mimořádně přínosný a cenný, když 

zkoumá základní prvky právního vztahu z bezdůvodného obohacení. Současný stav tuzemské 

úpravy bezdůvodného obohacení je předmětem autorova bádání v části druhé. Třetí část –do 

jisté míry- spíše informativní seznamuje čtenáře s institutem bezdůvodného obohacení 

vypracovaným Studijní skupinou k evropskému občanskému zákoníku.  

Autor v práci organicky použil řadu vědeckých metod:  je to metoda abstrakce 

doplněná prvky metody  historicko srovnávací a mezinárodně srovnávací. Prací se vine 

právně filozofický základ bezdůvodného obohacení  tj., že podle přirozené spravedlnosti se 

nikdo nemá obohacovat na  úkor druhého, autor často vyjadřuje tuto myšlenku latinským 

názvem “nemo locupletior”.   

Bezdůvodné obohacení analyzuje z pohledu evropského i angloamerického a 

upozorňuje, že přístup jednotlivých doktrín i legislativní praxe se liší. Upozorňuje, respektive 

zdůrazňuje, že funkce bezdůvodného obohacení je jednak nápravná ( reparační ) a preventivně 

výchovná nikoli však represivní. Na represivní stránku  bezdůvodného obohacení  poukazuje 

v rámci výkladu socialistické právní úpravy neoprávněného majetkového prospěchu. 

Upozorňuje na rozdíly i mezi kontinentálním přístupem k úpravě bezdůvodného obohacení, 

když na jedné straně popisuje úpravu francouzskou a na druhé straně úpravu německou. 

Přehled jednotlivých právních úprav podává na straně 21 a následující,  sympatický se mi jeví 



odkaz na právní úpravu bezdůvodného obohacení  v brazilském občanském zákoníku, který 

byl přijat v roce 2002. Zejména ty právní úpravy vycházející z románského systému odlišují 

plnění nedluhu od ostatních případů bezdůvodného obohacení. Na straně 51 považuji za 

zajímavé autorovo vyjádření k úpravě bezdůvodného obohacení ve Všeobecném občanském 

zákoníku; autor uvádí názor Sedláčka, který opíral existenci actio generalis o ustanovení 

§1041 upravujícím užití věci ku prospěchu jiného ve spojení s ustanovením § 7 všeobecného 

občanského zákoníku, které se odvolávalo k přirozeným zásadám právním. Tento názor však 

nebyl obecně sdílen.  

Koncepce nové úpravy bezdůvodného obohacení je podána na straně 77an.; zde autor 

mj. odděluje bezdůvodného obohacení od civilní odpovědnosti . Nově se zakládá  actio 

generalis z bezdůvodného obohacení a striktně se uplatňuje princip subsidiarity  

bezdůvodného obohacení. Na několika místech se autor věnuje i oprávnění státu na vydání 

bezdůvodného obohacení získaného na úkor neznámé osoby. Opakovaně posuzuje jednak 

potřebnost tohoto oprávnění  státu a vhodnost jeho zakotvení  v občanském zákoníku. 

Zaujímá stanovisko ” že by právní řád měl takový obecný a podpůrný nástroj obsahovat, s 

tím, že takový prostředek se může osvědčit v podmínkách současné společnosti”. Na druhé 

straně si je vědom složitosti  při řešení oprávnění státu k funkcím soukromoprávního institutu 

bezdůvodného  obohacení. K této otázce se vrací i na straně 134, kde jednoznačně uzavírá, že 

“generálně formulované oprávnění státu k obohacení získanému bezdůvodně na úkor 

nezjistitelného subjektu je žádoucím prvkem právní regulace, nikoli však nutně v ustanovení 

občanského zákoníku”.  Nelze popřít -pokračuje autor- že řečené  oprávnění státu svou 

povahou vybočuje z materie upravované občanským zákoníkem.  

Práce neignoruje ani otázky úpravy bezdůvodného obohacení v jiných právních 

předpisech, neponechává stranou ani ty veřejnoprávní předpisy, které obsahují povinnost 

vrátit bezdůvodné obohacení. Za povšimnutí stojí i poznámka pod čarou číslo 611 na straně 

207; na tomto místě autor cituje Tilsche  podle jehož názoru „soukromoprávní nebo 

veřejnoprávní ráz se určuje podle obsahu právní normy, nikoli podle předpisu, který je jejím 

formálním pramenem“. Tato poznámka vhodně zapadá do kontextu aktuálně vedených 

rozprav k § 1  nového občanského zákoníku. Autor se vyjadřuje –jak již bylo uvedeno- i 

k úpravě bezdůvodného obohacení obsažené v novém občanském zákoníku. K přínosům nové 

úpravy řadí actio generalis z bezdůvodného obohacení a detailnější  úpravu obsahu, způsobu a 

rozsahu jeho vydání.  Na druhé straně kriticky poměřuje přílišnou podrobnost úpravy 

(například negativní vymezení  bezdůvodného obohacení), jakožto i její místy složitý text.   



Uzavírám, že oponovaná disertační práce zcela splňuje požadavky kladené na tento 

druh prací, a proto ji doporučuji k obhajobě. Doporučuji, aby autorovi práce byl přiznán 

akademický titul PhD. 

 

V Praze dne 28.9.2012                                         Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 

                                                                                           oponent 

 


