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P o s u d e k 

 
 
rigorózní práce Mgr.  Pavla  K o r m a n a  nazvané Smlouva o smlouvě budoucí 
v obchodně právních vztazích podle právních řádů České republiky a Anglie a 

Walesu 
  
Posuzovaná rigorózní práce se zabývá velice zajímavou a z mého pohledu, pohledu 
oponenta, originální problematikou. Proto jsem předpokládala, že budu číst a 
posuzovat velice ojedinělé téma, což předpokládal již samotný obsah práce. 
 
Bohužel však hned v úvodu musím konstatovat, že se můj předpoklad nenaplnil, 
protože posuzovaná rigorózní práce má nejen řadu obsahových a formálních 
nedostatků, které samy o sobě by mohly vést k návrhu na její přepracování. Jejím 
nejzávažnějším nedostatkem je však zpracování problematiky na nižším než na 
předepsaném rozsahu. Práce totiž obsahuje pouhých 69 stran, neboť úvod začíná až 
na str.10 a končí závěrem na straně 79, přičemž požadavek na tyto práce kladené je 
zpracování alespoň na sto stranách.  
 
Pokud jde o  o b s a h o v o u stránku práce - uvádím jen některé nedostatky - pak je 
nejprve nutno konstatovat, že se čte velice těžko (což  jako nedostatek nehodnotím), 
v některých případech je však málo srozumitelná (alespoň pro mne), nejen pro  
zejména složitá souvětí - ta  se musí mnohdy číst několikrát - ale pro v řadě případů 
v nich vynechána slova. Jen pro ilustraci uvádím např. str. 19 poslední odstavec, str. 
20 pátý odstavec nebo str. 22 druhý odstavec. Pokud pak jde o odlišení smlouvy o 
smlouvě budoucí od podobných institutů, pak všechna srovnání poněkud pokulhávají 
a tak je tomu i v této práci. Kromě toho, že jejich podobnost jen těžko nacházím, pak 
srovnání se smlouvou o smlouvě budoucí s opčními obchody, o kterých se zmiňuje 
autor na str. 23, jsem nenašla vůbec. Na str. 24 uváděný  anglický zákon směnečný 
z r. 1882 již není platný. Na str. 25 hovoří rigorózant o koncipování záruky v našem 
právním řádu, jako záruku má autor na mysli a kde konkrétně je upravena? Na str. 31 
je uvedena obecná část občanského zákoníku, tu však tento zákoník nemá, stejně 
jako nemá obchodní zákoník část zvláštní. Na str. 32 hovoří autor o smlouvě jako 
závazkovém vztahu, což je velký omyl, neboť jde o dva zcela odlišné pojmy. Na str. 
32 poslední odstavec je zcela protismyslný, podobně hodnotím i odstavec druhý na 
str. 33. Málo srozumitelný je i odstavec předposlední na str. 55, kdy autor poukazuje 
na skutečnost, že společenská smlouva má znaky závazkové. Jaké znaky má autor 
na mysli, když již výše mu bylo vytčeno, že smlouva není totéž co závazkový vztah . 
Na konci věty pak konstatuje, že jde o smlouvu sui genesis!!  
Za zmínku pak ještě stojí str. 11, kde rigorózant uvádí judikaturu slovenských soudů, 
když se zabývá příp. judikaturou českou a anglickou? 
 
 
Pokud pak jde o  f o r m á l n í stránku práce, ta není úměrná vysokoškolsky 
vzdělané osobě, ukazuje na fakt. že byla napsána tak říkajíc „na rychlo“ a pak vůbec 
nepřečtena. Jednotlivé chyby by se snad mohly tolerovat, avšak takové množství 
různých chyb je neodpustitelné. Vytýkám zejména chyby gramatické – naprostá 
neznalost psaní velkých a malých písmen, stejně tak i psaní tvrdých a měkkých i. 
Autor vynechává slova nebo je pak špatně skloňuje, ale i časuje, za tečkou píše malá  
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písmena. Jen pro ilustraci uvádím např. na str. 12 rozdíly komplikovali, str. 13 
Anglická teorie, soudy odmítli, Richard lví srdce, str. 16 soudy zakládali, ...sund 
servanta, Česká Republika, Obecný Obchodní Zákoník, lacrum de contrahendo, str. 

17 .... smluv v Hospodářském zákoníku, Zákoník mezinárodního obchodu, tzv. (?) 
Hospodářský zákoník, lord Kancléř, osoby shledali, str 20 tečka a za ní malé 
písmeno, str. 25 vynechané slovo, str. 27  V Jednom případu, Zákon o prodeji Zboží, 
str. 34 strany sjednali, str. 36 Česká Republika, str. 37 Český řád atd., atd. 
 
Z výše uvedených nedostatků, nemohu posuzovanou práci hodnotit jako práci 
rigorózní.  Aby za tuto práci mohla být uznána, je třeba ji přepracovat 
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