Posudek

vedoucího diplomové práce k uznání diplomové práce Mgr. Tomáše Dočkala napsanou na
téma „Solidarita v závazkověprávních vztazích“
(stran 132; připojeno resumé se seznamem pramenů a literatury domácí i zahraniční, jakož i
přehled soudních rozhodnutí)

Již ve svém posudku jako vedoucí této diplomové práce jsem se jednoznačně vyjádřil,
že rigorózantovo zpracování zvolené tématiky po stránce teoretické, systematické, pro spojení
hmotněprávní úpravy s procesněprávní aspekty, jakož i s některými praktickými důsledky
zvolených řešení přesahuje běžný průměr diplomových prací.

K posuzované práci jsem se nyní znovu vrátil se závěrem, že na tomto svém dřívějším
stanovisku ohledně teoretické i praktické úrovně diplomové práce nemusím nic měnit a
doporučit, aby byla uznána za práci rigorózní.

Práce je výbornou pozitivněprávní komplementární analýzou otázek solidarity
v českém právu. To, co však je při hodnocení práce nejdůležitější je to, že autor v ní
přesvědčuje o své teoretické způsobilosti zpracovat uceleným a podnětným způsobem jedno
z důležitých občanskoprávních témat.

Za základní přednost této práce považuji autorovy analytické a zčásti syntetické
výklady ohledně teoretické podstaty solidárního závazku, resp. solidárního právního poměru.
Jak známo, na tyto otázky jsou v české, ale i v zahraniční literatuře vyslovovány různé
názory, které autor poctivě reflektuje. Avšak na základě vlastních poznatků a argumentace
dospívá posléze k názoru, že solidární závazek je svou teoretickou podstatou jeden (nikoliv
několik) závazků (tzv. teorie jednoty).

I když by se odhlédlo od řešení některých dalších otázek, jako jsou např. problematika
promlčení práv odpovídajících solidárním závazkům, připodobnění závazkových právních
poměrů soukromoprávních s daňovými poměry veřejnoprávními, zajištění práv ze solidárního
závazku aj., v prvé řadě již samo řešení výše vzpomenutého základního problému přesvědčuje

o autorově schopnosti samostatně s teoretického hlediska vysvětlit podstatu jedné z důležitých
otázek občanskoprávní problematiky.

Přehlédnout nelze ani rigorózantovu pečlivou práci s odbornou právnickou literaturou
domácí i zahraniční, právě tak jako jeho orientaci v příslušné soudní judikatuře (rovněž
domácí i zahraniční) autor vhodně využívá k dokreslení svých názorů.

Ze všech těchto důvodů doporučuji, aby diplomová práce Mgr. Tomáše Dočkala
„Solidarita v závazkověprávních vztazích“ byla uznána jako práce rigorózní.

V Praze dne 26.11.2013
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.

