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disertační práce p. JUDr. Marka  J a g e r a –  Započtení v obchodních 

závazkových vztazích

I. Obecně k tématu práce

Posuzovaná disertační práce výše uvedeného názvu je prací velkoryse pojatou, a to 
nejen s ohledem na její neobvykle vysoký počet stran, je jich víc jak čtyři sta padesát, ale 
i s ohledem na její obsahový záběr. V práci se autor věnuje nejen naší právní úpravě, 
ale i úpravám některých evropských zemí - rakouské, německé a švýcarské, jakož i 
návrhům, jejichž smyslem a cílem je úsilí o sbližování soukromého práva členských 
států Evropské unie. S ohledem na takto široký záběr práce lze v seznamu použité 
literatury vysledovat 76 monografií - bohužel třicet jeden titul je tvořen komentáři 
k zákonům - které do monografií nelze přiřazovat. Dalších téměř stovka titulů jsou 
odborné časopisy. Autor s nimi v textu náležitě pracuje, odkazů na literaturu je víc jak 
osm set.
Z výše uvedeného, jakož i z dalších názorů oponenta níže uvedených, jde o práci,
kterou lze zařadit ke skutečnému vědeckému dílu.

II. Struktura práce

Doktorand práci rozvrhl do vnitřně členěných osmi kapitol. Vnitřní rozčlenění obsahuje 
vybrané nejdůležitější otázky, které na sebe logicky navazují a tvoří tak ucelený pohled 
na danou věc. To lze konstatovat i pro samotné jednotlivé kapitoly, z nichž každá z nich 
by mohla být, s určitou nadsázkou, samostatnou, například i diplomovou prací. V mnoha 
pracích je možno některou z kapitol označit za hlavní, ústřední či stěžejní, to však o této 
práci nelze říct neboť jedna vedle druhé takovými jsou. Z tohoto pohledu proto hodnotím 
víc jak pozitivně přístup autora k tématu práce.
Jednotlivé kapitoly se týkají - místem započtení mezi způsoby zániku závazku (I.), 
srovnávacího pohledu na započtení (II.), vývoje právní úpravy započtení (III.), systému
právní úpravy (IV.), předpokladů započtení (V.), přípustnosti jednostranného započtení 
(VI.), podmínek započtení v procesním právu (VII.), poslední pak úpravou započtení v 
novém občanském zákoníku (VIII.) Zvláště tuto poslední kapitolu, která obsahuje přes 
sto stran, považuji za víc jak zdařilou, místy předčí i samotný komentář k příslušným 
ustanovením.
Takto zvoleným postupem bylo dosaženo komplexně zpracovaného započtení 
v obchodních závazkových vztazích, tedy zejména v soukromoprávní oblasti. Je však 
třeba podotknout, že od příštího roku už tento název nebude aktuální, neboť celá oblast 
započtení, pouze a jen s určitými výjimkami, bude obsažena už jen v občanském 
zákonu.         

III. Obsah práce

Autor posuzované práce se zabývá nejen současnou právní úpravou tuzemskou, ale i 
zahraniční, značnou pozornost dále věnuje i návrhům Evropské unie, resp. 



akademickým návrhům např. PECL, DCFR i návrhu evropského zákoníku smluvního 
práva nebo principům obsažených v UNIFDROIT. Jeho pohled je zaměřen i do historie, 
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takže nejen současnou právní úpravu, ale i určitou komparaci věnuje započtení např. 
v úpravě německého a rakouského zákoníku z 19. stol.
Zatím z řečeného jednoznačně vyplývá, že posuzovanou práci hodnotím pozitivně,
takže není toho mnoho, co by se jí dalo vytknout.
Snad je možno pozastavit se nad názory uvedenými na str. 287 práce, které se týkají
směnečného příp. i šekového zástavního indosamentu, i když se zde autor odvolává na 
naši kapacitu přes směnečné právo, soudce Kovaříka. Přece jen, podle mého mínění, 
se zde započtení poněkud odlišuje od jiných způsobů započtení. Bude vždy záležet na 
skutečnosti, v jaké řadě nepřímých, vedlejších dlužníků bude zástavní věřitel, ten se 
však bude muset v některých případech vypořádat s majitelem směnky zpravidla i mimo 
směnečně.

IV. Formální stránka práce 

Součástí oponentova posudku musí být i hodnocení formální stránky práce, které by 
mělo být neméně důležité jako hodnocení obsahového pojetí.  S ohledem na 
skutečnost, že téměř většina našich současných, jakož i bývalých studentů (ale nejen 
jich) si se svojí mateřštinou příliš nelámou hlavy a v podstatě ani neznají základy 
gramatiky, musím konstatovat, že toto tvrzení se netýká posuzované práce. Ta je ve své 
podstatě bezchybná. Přesto si však neodpustím jednu malou připomínku, která se týká 
str. 9, na které je uveden seznam zkratek, který se týká i právních předpisů. Ty jsou 
však uvedeny  jen v původním znění, aniž autor pamatoval na jejich četné novelizace.

V. Použitá odborná literatura a jiné prameny

Již výše bylo zmíněno, že práce obsahuje značné množství odborných titulů, z nichž 
řada je zahraničních, zejména se jedná o literaturu německou. V práci je i řada odkazů 
na rozhodnutí soudů. A opět jen mohu zopakovat, že s nimi nakládá autor pečlivě.

VI. Závěr a doporučení

Předložená disertační práce je prací kvalitní, podává čtenáři ucelený pohled a výklad na 
zvolenou problematiku. je napsána kultivovaně, čtivě, jasně a srozumitelně, 
s přehledem o věci, disertant zvolenému tématu rozumí, své názory a myšlenky 
formuluje naprosto precizně.

Navrhuji, aby posuzovaná disertační práce byla přijata k ústní obhajobě a po jejím 
úspěšném obhájení, byl doktorandovi udělen titul Ph.D.

Praha, květen 2013                                                                             
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