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Počet stran vlastního textu přesahuje číslici  sto , takže po této stránce splňuje práce základní 

předpoklad pro uznání práce jako práce rigorózní. 

Bohužel výtisk práce, který mi byl předložen, postrádá stránkování, což do značné míry 

ztěžuje zpracování posudku. 

Autorka zvolila téma velmi obtížné a ze všech částí práce je patrno, že se tématem zabývá 

v praxi, o čemž mimo jiné svědčí i lehký nádech subjektivního postoje autorky, který však 

nepřesahuje obvyklou a přijatelnou míru. 

Stěžejní část práce tvoří rozbor dvou nároků na náhradu škody, a to zejména v podobě velmi 

detailní analýzy prováděcí vyhlášky. Práce je doslova „nabitá“ příklady z praxe, které ne 

všechny jsou na úrovni judikatury a jak se domnívám, jsou z autorčiny praxe. Zde mi tak 

nevadí, že jsou citovány rozhodnutí soudů nižšího stupně, ale vadí mi rozsáhlost citace textu 

jednotlivých rozhodnutí, tedy uvítal bych spíše zobecněné právní věty, typické pro 

judikaturu.  

Připomínky mám k některým závěrům obsaženým v části 7.3. 2. 1 Hmotněprávní a procesní 

hledisko. Již v části 7.3 autorka uvedla, že civilní řízení nezná důkaz, který by bylo možné 

označit za důkaz nezákonný. Krom toho, že přesnější je výraz důkazní prostředek, jehož 

provedením se podává důkaz po tvrzení účastníka řízení, je takový závěr nesprávný. 

Občanský soudní řád pouze výslovně neupravuje důkazní prostředky, které jsou nepřípustné, 

ale tento stav neznamená, že lze jako důkazní prostředek navrhnout cokoli. Důkazní 

prostředek nesmí být získán nezákonným způsobem. Autorka v podstatě paušálně tvrdí, že 

audiovizuální záznam získaný bez souhlasu osoby, jejíž projev je na záznamu zachycen, je 

úřední licencí, protože je použit jako důkazní prostředek u soudu. Podle mého názoru je 

takový výklad nesprávný a odkaz na stěžejní zásadu materiální pravdy ve sporném řízení, je 

rovněž nepatřičný, zejména s ohledem na  dominantnost  projednací zásady. Rovněž 

argumentace na činnost detektivních agentur, jejichž činnost postrádá jakékoli právní 

regulaci, podle mého soudu neobstojí. 

Krom této výtky, kterou si jako procesualista nemohu odpustit, obsah práce hodnotím velmi 

kladně. To platí i o struktuře práce, výkladu pravidel PETL v evropském i tuzemském 



kontextu  a dále o stručné zmínce o úpravě v novém občanském zákoníku, kdy si v této chvíli 

nelze učinit představu o rozhodovací činnosti soudu po zrušení prováděcí vyhlášky. 

Práce je psána dobrým a mohu konstatovat i vtipným jazykem. Obsahuje poznámky s odkazy 

na použitou literaturu a judikaturu. 

Přes uvedené výtky hodnotím práci jako velmi dobře napsanou a doporučuji ji k obhajobě. 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

V Praze dne 9.května 2013 

 

 

 

 


