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I.

Úvodem

Na základě dopisu datovaného v Praze 2. 4. 2013 (který jsem obdržel 10. 5. 2013), 
kterým jsem byl p. děkanem prof. JUDr. Alešem Gerlochem, CSc. jmenován oponentem 
nadepsané práce, podávám tento posudek. 

Tento posudek slouží k obhajobě této práce. Protože je určeno pravidlo, že práce 
tohoto druhu musí být publikována, bude tato práce publikována nakladatelstvím Linde.
Posudek tedy bude současně plnit i funkci lektorského posudku ke knižnímu vydání 
(příp. vydání v kratší verzi). 

II.

Aktuálnost tématu a náročnost zpracování 

Vyjdeme-li z obsahu práce, pak autor potvrzuje, že započtení náleží mezi nejčastější 
způsoby zániku závazku (jinak než splněním).  

Příslušná právní úprava v soukromém právu je stabilní, nepodléhá častým změnám. 
Je přitom pravdivým tvrzení, že se tento institut rozvíjí postupně již od doby římského práva. 
Pochopitelně však výklad může přinášet i jisté úvahy o použití právní úpravy, které někdy 
plynou i z nesprávného pochopení podstaty započtení. 

Lze tedy souhlasit s autorem, že zkoumání tohoto institutu je aktuální, a to i mj. 
vzhledem k rekodifikaci soukromého práva. 

Jde však o tématiku, která je současně náročná ke zpracování, neboť autor nechce 
právní úpravu jen popisně reprodukovat, ale uvažuje nad ní, zkoumá možné směry dalšího 
vývoje a přijímá příslušné závěry a návrhy. Lze tedy říci, že jde o tématiku aktuální 
i náročnou, vhodnou ke zpracování disertační práce. 

III.

K obsahovým otázkám

Cílem práce je posoudit právní úpravu a její vývoj. Posuzují se dřívější úpravy, dnešní 
úpravy platné a účinné i dnešní úpravy platné, které ještě nenabyly účinnosti. Zkoumají se 
i návrhy de lege ferenda i úpravy v jiných zemích. 
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Použity jsou zejména tyto vědecké metody zpracování – historická, komparativní 
a analytická. Získané poznatky jsou pak syntetizovány. 

Práce je (kromě úvodu) členěna do sedmi částí. Nejprve se zkoumá místo započtení 
mezi způsoby zániku závazku a provádí se komparace s právní úpravou nám obecně 
blízkou, tj. s úpravou v Rakousku, Německu a ve Švýcarsku. 

Na to navazuje rozbor vývoje právní úpravy a posouzení systému právní úpravy. 

Rozsáhlý prostor práce je oprávněně věnován předpokladům započtení a přípustnosti 
jednostranného započtení některých pohledávek. 

Autoru doporučuji, aby se v rámci obhajoby věnoval (když není možno se věnovat 
z časových důvodů všem interesantním otázkám) alespoň stručně problematice započtení 
promlčených pohledávek. 

V této souvislosti si dovoluji nabídnout autoru pro ústní obhajobu jednu volně 
souvisící otázku, a tou je, zda se použije při promlčení v obchodněprávních vztazích § 107 
odst. 3 občanského zákoníku. 

Ustanovení § 107 odst. 3 občanského zákoníku určuje: Jsou-li účastníci neplatné 
nebo zrušené smlouvy povinni vzájemně si vrátit vše, co podle ní dostali, přihlédne soud 
k námitce promlčení jen tehdy, jestliže by i druhý účastník mohl promlčení namítat. 

Je ovšem nutno vzít na vědomí, že soud dovodil, že je vyloučeno použít 
občanskoprávní úpravu promlčení. 

Bereme-li na vědomí soudní rozhodnutí, nezbývá než v otázce případné aplikace 
§ 107 odst. 3 občanského zákoníku poukázat na ustanovení § 1 odst. 2 obchodního 
zákoníku.

Úpravu promlčení v obchodním zákoníku nelze totiž považovat za izolovanou, 
a pokud obchodní zákoník úpravu některé otázky neobsahuje, lze použít příslušné úpravy 
v občanskoprávních předpisech, v daném případu v občanském zákoníku (viz § 1 odst. 2 
obchodního zákoníku).

Protože se i podle soudního rozhodnutí použije především úprava obchodněprávní, 
vytváří se prostor pro aplikaci vhodné občanskoprávní úpravy, kterou je v daném případu 
i ustanovení § 107 odst. 3 občanského zákoníku. Toto ustanovení má totiž obecnou 
ochrannou povahu. 

Není přitom podle našeho názoru důvodné, aby tato ochrana účastníka, který nemohl 
namítat promlčení, snad platila jen v občanskoprávních vztazích a nikoli ve vztazích 
obchodněprávních. 

Naopak lze podle našeho mínění souhlasit s tím, že § 107 odst. 3 občanského 
zákoníku je tu obecně proto, aby zabránil neopodstatněnému zvýhodnění jedné ze stran 
neplatného či zrušeného smluvního vztahu. Jeho smyslem je zamezit nerovnoměrnosti 
spočívající v tom, že prodávající je ve svém nároku např. při nepromlčitelnosti vlastnického 
práva zvýhodněn oproti kupujícímu, jehož nárok na vrácení peněžitého plnění se promlčuje. 

Ustanovení § 107 odst. 3 občanského zákoníku bylo do zákona zařazeno novelou, 
a to k ochraně "druhého účastníka", který nemohl namítat promlčení. Jeho aplikace i pro 
obchodněprávní vztahy je potřebná.

Obchodní zákoník totiž nemá žádnou speciální právní úpravu toho obsahu a účelu, 
která by mohla mít při aplikaci přednost. 

Bez aplikace ustanovení § 107 odst. 3 občanského zákoníku by jinak nezbývalo než 
vycházet z obecnějších zásad a aplikovat ustanovení § 265 obchodního zákoníku, event. § 3 
odst. 1 občanského zákoníku. 
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Předposlední část práce je nadepsána Podmínky uplatnění pohledávek. Poslední 
zpracovaná partie pak – zcela pochopitelně – posuzuje právní úpravu v zákoně č. 89/2012 
Sb. 

Autor přitom v práci vychází z toho, že pohledávka a závazek jsou korelativní pojmy. 
Proto se podle potřeby započtení vykládá jako způsob zániku závazků i pohledávek. 

Po mém soudu jde o práci převyšující obsahem (ale i rozsahem) standardní práce. 
Obsahové zpracování je kvalitní. Projevuje se zde poctivé vedení autora školitelem, 
ale i zřejmý předpoklad autora k vědecké práci a jeho invence. 

IV.

K formálním otázkám

Podle mého názoru je i formální zpracování velmi kvalitní. Dílo neobsahuje tisková, 
gramatická ani jiná formální pochybení. 

Autor velmi vhodně využívá prameny a řádně je cituje. Výchozí literatura je velmi 
rozsáhlá a jsou zde všechny zásadní domácí, ale i cizojazyčná díla. 

V.

Závěrem

Práci plně doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako velmi kvalitní. Doporučuji ji též 
ke knižnímu vydání. 

Po úspěšné obhajobě doporučuji též úspěšně ukončit celé postgraduální studium 
a přiznat titul Ph.D. 

V Brně, dne 13. května 2013

Karel Marek


