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Jméno diplomanta:  P e t r a   D o s o u d i l o v á 
 
Téma a rozsah práce:  Neplatnost právních úkonů v českém právu ve srovnání 

s právním řádem Německa (stran 74) 
 
Datum odevzdání práce:  březen 2014 
 
 
 
1) Aktuálnost a novost tématu: 
 

 Zvolené téma je vysoce aktuální jednak vzhledem k masovému výskytu právních 

úkonů resp. právních jednání v praxi a k řadě problémů, které jsou s nimi v teorii i praxi 

soukromého práva spojené, jednak vzhledem k nově působící úpravě o právních jednáních, 

která v některých směrech přináší nikoliv nepodstatné změny. Aktuálnost předložené práce 

se zvyšuje tím, že diplomantka zároveň českou úpravu srovnala – a je třeba říci, že 

inteligentně – s německou právní úpravou, která, jak známo, byla v určitých směrech 

inspirující i pro tuto novou českou právní úpravu. Diplomantka však v této souvislosti 

k recepci zahraničních úprav správně dodává, že čerpání poznatků z nich se musí dít vždy 

velmi obezřetně s vědomím, že to, co funguje za určitých zvláštních podmínek 

v zahraničních úpravách, nemusí být ještě bez dalšího efektivní úpravou i u nás.  

 
2) Náročnost tématu a kritéria hodnocení práce: 
 
 Práce má celkově výbornou úroveň, a to po stránce obsahové, tak systematické, tak 

formální. Rád konstatuji, že samostatné zpracování tématu, šíře použité literatury i 

judikatury, poučená orientace ve zkoumané problematice svědčí celkově o zralé, dobře 

připravené a promyšlené práci. Ta ve zkoumaných parametrech obsahových, 

systematických i formálních převyšuje běžný průměr odevzdávaných diplomových prací.  

 Způsob i analytický přístup přesvědčuje v prvé řadě o výborných teoretických a 

praktických znalostech zvolené problematiky, o schopnosti diplomantky stručně, většinou 

vždy plně výstižně, vyjádřit nejen podstatu zkoumaného problému, nýbrž i jeho řešení. A 
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že těchto problémů v této právní oblasti není málo, přesvědčuje diplomová práce již na 

poměrně malém rozsahu 74 stran. Velmi hodnotím, že se diplomantka prakticky žádnému 

z existujících problémů nevyhýbá, nýbrž se k němu, někdy i kriticky k dosavadnímu řešení 

– sama vyjadřuje. Diplomantka zároveň s velkou znalostí věci využívá v rozsáhlé míře 

odbornou literaturu a rozsáhlou judikaturu českou a německou.  

 Práce byla i po metodologické stránce zpracování náročná vzhledem k tomu, že 

diplomantka pojednává o zkoumané problematice vždy důsledně ve třech rovinách, tj. 

analyzuje, srovnává a hodnotí úpravu dosud platného občanského zákoníku, úpravu 

nového občanského zákoníku, a to vždy ve srovnání s německou právní úpravou.  

 Vzhledem k velkému rozsahu řešených problémů v práci je celkem přirozené, že 

mnohá z těchto řešení jsou a budou zejména v budoucnu diskusní. Tyto problémy nelze 

v tomto posudku všechny vzpomínat. Proto alespoň příkladmo chci upozornit na některé 

z nich, k nimž by bylo vhodné, aby se diplomantka vyjádřila i při ústní obhajobě. V prvé 

řadě jde o zhodnocení vzájemného vztahu absolutní a relativní neplatnosti. V tomto směru, 

kdy v nové úpravě převážilo ve značné míře pojetí relativní neplatnosti (dokonce se 

objevily hlasy, že by napříště již nemuselo být vůbec počítáno s absolutní neplatností), 

teprve poznatky právní praxe ukáží, do jaké míry se toto řešení v praxi ukázalo efektivní. 

Právě tak by mě zajímalo, jak diplomantka vysvětluje na řadě míst zákonem použitý pojem 

„zjevný“. Při ústní obhajobě doporučuji se znovu vrátit k vyjasnění vzájemného vztahu 

dobrých mravů na straně jedné a poctivosti na straně druhé.  

 Závěrem chci uvést, že hlavní pozitivum předložené diplomové práce považuji 

samostatný úsudek, který při řešení řady problémů diplomantka osvědčila. Připočte-li se 

k tomu i uspokojivá úroveň systematického a stylisticko – jazykového zpracování, jde, 

souhrnně řečeno, o práci zasluhující ocenění. Pozitivně hodnotím i celkově střízlivý přístup 

diplomantky k dosavadní nové právní úpravě včetně jejího upozornění, že některé z těchto 

otázek budou tvořit zejména v budoucnu nejednu komplikaci nejen na straně adresátů 

norem, nýbrž i soudů. 

 
3) Navržený stupeň klasifikace:  v ý b o r n ě. 
 
 
V Praze dne 12. 4. 2014 
 

       prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.     


