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1. Problematika smlouvy o úvěru není nová, zkoumání právní úpravy tohoto 

smluvního typu je však aktuální, protože se neustále vyvíjí soudní judikatura týkající 

se tohoto smluvního typu. Aktuálnost tématu navíc posiluje skutečnost, že nový 

občanský zákoník nově upravuje také tento smluvní typ.  

  

2. Autor se při zpracování tématu seznámil s platnou právní úpravou obsaženou 

v obchodním zákoníku i v novém občanském zákoníku. Problematiku spotřebitelských 

úvěrů autor záměrně do práce nezahrnul a nevěnoval se ani připravované právní 

úpravě smluv o úvěrech na bydlení v unijním právu. Ve své práci se zaměřil jen na 

obecnou úpravu smlouvy o úvěru. Ve vztahu k takto vymezenému tématu se 

v odpovídajícím rozsahu seznámil s odbornou literaturou i judikaturou. Hlavní 

metodou, kterou ve své práci použil, byla metoda kritické analýzy platné právní 

úpravy, ale také existující judikatury. V menším rozsahu použil také metodu 

komparace, a to při srovnání stávající právní úpravy v obchodním zákoníku s právní 

úpravou v novém občanském zákoníku a při srovnání smlouvy o úvěru se smlouvou o 

půjčce. Ke zvýšení úrovně práce by bylo přispělo, pokud by autor provedl také 

srovnání právní úpravy smlouvy o úvěru v českém právu s právní úpravou ve 

vybraných zahraničních právních řádech. 

  

3. Cíl své práce autor vymezil v úvodu (na str. 4) takto: „Hlavním cílem této práce je 

detailní analýza právní úpravy smlouvy o úvěru v obchodním zákoníku“. Tento cíl 

autor se autorovi podařilo splnit. Autor také prokázal schopnost samostatně pracovat 

s právními předpisy, odbornou literaturou i judikaturou soudů. Prokázal také schopnost 

formulovat své vlastní závěry. 



 

2 
 

Diplomovou práci autor rozdělil do devíti kapitol (kromě úvodu a závěru). První 

kapitola je věnována pojmu úvěru, a to jak v ekonomickém, tak v právním smyslu. 

Druhá kapitola je věnována historickému vývoji úvěru v římském právu i v českých 

zemích. Tato kapitola přináší celou řadu zajímavých informací (byť převzatých 

z odborné literatury).  Třetí kapitola obsahuje srovnání smlouvy o úvěru se smlouvou o 

půjčce. Čtvrtá kapitola, která popisuje základní zásady smlouvy o úvěru, je poněkud 

nadbytečná, protože nepřináší žádné nové poznatky, pouze opakuje zásady uváděné 

v odborné literatuře. Stěžejní částí práce je pátá a šestá kapitola, které obsahují analýzu 

právní úpravy smlouvy o úvěru a jednotlivé prvky závazkového vztahu založeného 

smlouvou o úvěru. Sedmá kapitola je věnována zániku smlouvy o úvěru (autor tuto 

kapitolu označil takto nepřesně, byť sám na str. 57 uvádí, že ve skutečnosti se nejedná 

o zánik smlouvy, ale o zánik práv a povinností z ní vyplývajících). Osmá kapitola se 

stručně věnuje zajištění závazků z úvěrové smlouvy. Autor se záměrně (a správně) 

rozhodl, že otázce zajištění se bude věnovat jen ve formě stručného výčtu 

zajišťovacích institutů, protože rozsah práce a zvolené téma nedovolují podrobnější 

analýzu těchto otázek. Poslední kapitola je věnována srovnání smlouvy o úvěru podle 

obchodního zákoníku a podle nového občanského zákoníku. Je škoda, že autor 

věnoval této problematice jen dvě a půl stránky, protože se jedná o problematiku 

nanejvýš aktuální, která dosud není zpracována ani v odborné literatuře. Úroveň práce 

by bylo zvýšilo, pokud by autor do práce nezahrnul témata, která nic nového 

nepřinášejí (např. zásady smlouvy o úvěru nebo zánik práv a povinností ze smlouvy o 

úvěru), a místo toho se věnoval podrobnější analýze právní úpravy smlouvy o úvěru 

v novém občanském zákoníku. Je škoda, že autor nevyužil okolnost, že psal 

diplomovou práci v době legisvakance nového kodexu soukromého práva.  

Autor využil jen tuzemskou odbornou literaturou a se žádnými zahraničními prameny 

nepracoval. Dlužno však říci, že práce s využitou odbornou literaturou, ale i 

judikaturou, je na dobré úrovni.  

Z hlediska formálních požadavků práci nelze nic vytýkat. Práce s citacemi je na 

výborné úrovni. Stejně tak jazyková úroveň práce. Navíc práce neobsahuje prakticky 

žádné tiskové chyby (což bohužel u diplomových prací není vždy pravidlem). 

 

4. Z obsahového hlediska lze mít jen několik připomínek. Jedná se například o 

konstatování autora na str. 15, že u smlouvy o úvěru zákon nevyžaduje písemnou 

formu. Toto tvrzení neplatí v případě smlouvy, která je smlouvou o spotřebitelském 

úvěru. 

Výhradu lze mít také ke konstatování na str. 26, že obchodní podmínky nejsou 

smlouvou v pravém smyslu. Jednak je nejasné, co autor rozumí „smlouvou v pravém 

smyslu“, a také je nejasné, jak tomuto konstatování rozumět v případě, že smluvní 

strany učiní obchodní podmínky součástí uzavírané smlouvy. 

Na straně 37 autor používá chybný pojem „kontokorentní účet“. 

Sporný je názor autora uvedený na str. 50, že smlouva o úvěru, která by zcela 

vyloučila úročení, by byla neplatná pro rozpor s kogentním ustanovením § 497 

obchodního zákoníku. Přitom autor na jiném místě (str. 47) správně uvádí, že 

bezúročná „smlouva o úvěru“ není neplatná, ale že je ji nutné posuzovat jako 

nepojmenovanou smlouvu.  
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Nepřesný je závěr autora (str. 72), že nový občanský zákoník nepřevzal ustanovení § 

505 obchodního zákoníku. Toto ustanovení (byť s určitými odchylkami) je obsaženo 

v ustanovení § 2017 odst. 1 nového občanského zákoníku („Ztratí-li jistota na ceně 

tak, že se zajištění stane nedostatečným, má věřitel právo žádat od dlužníka, aby 

zajištění bez zbytečného odkladu přiměřeně doplnil; pokud to dlužník neučiní, stane se 

splatnou ta část pohledávky, která není zajištěna.“). Obdobně to platí o ustanovení § 

506 obchodního zákoníku, které bylo recipováno, byť s podstatnými odchylkami, do § 

1931 nového občanského zákoníku („Bylo-li ujednáno plnění ve splátkách a nesplnil-li 

dlužník některou splátku, má věřitel právo na vyrovnání celé pohledávky, pokud si to 

strany ujednaly. Toto právo může věřitel uplatnit nejpozději do splatnosti nejblíže 

příští splátky.“) a do poslední věty § 2005 odst. 2 nového občanského zákoníku  („Byl-

li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.“). 

I přes výhradu, že autor nevěnoval dostatečnou pozornost nové právní úpravě, je nutné 

říci, že analýzu stávající právní úpravy provedl na odpovídající úrovni. Práce 

neobsahuje žádné zásadní věcné chyby a autor neopomenul žádný z důležitých 

právních aspektů a problémů týkajících se smlouvy o úvěru dle obchodního zákoníku. 

Je třeba také ocenit, že autorovi se podařilo i přes stručnost některých pasáží 

vystihnout podstatu pojednávaných problémů. I přes určité výhrady k struktuře práce ji 

lze hodnotit jako práci zdařilou, která má solidní úroveň. 

  

5. Na str. 25 autor pojednává o obchodních zvyklostech ve vztahu ke smlouvám o 

úvěrech. V rámci obhajoby by autor mohl objasnit, jestli v českém právním prostředí 

existují takové obchodní zvyklosti a pokud ano, mohl by je specifikovat, protože 

v předmětné části diplomové práce žádné konkrétní obchodní zvyklosti vztahující se k 

úvěrům neuvádí a o těchto obchodních zvyklostech zde mluví jen v rovině obecné 

teorie.  

Na str. 38 autor uvádí, že úroky se odvíjí od referenční sazby (např. LIBOR). V rámci 

obhajoby by mohl vysvětlit, proč se úroky odvíjí od takových referenčních sazeb. 

Na str. 55 autor pojednává o anatocizmu a kapitalizaci úroků. V rámci obhajoby by 

mohl objasnit, v čem shledává rozdíl mezi těmito dvěma typy ujednání.  

V rámci obhajoby by autor dále mohl objasnit vztah mezi smlouvou o úvěru a 

smlouvou o spotřebitelském úvěru. 

 

6.  I přes dílčí výhrady a připomínky lze konstatovat, že předložená práce splňuje 

požadavky kladené na diplomovou práci. Diplomovou práci proto doporučuji 

k obhajobě. 

 

7. Předběžně navržený klasifikační stupeň: 1 - 2. 

 

 

V Praze dne: 2. ledna 2013 

 

 

       …………………………………… 

         JUDr. Štefan Elek, Ph.D., LL.M. 


