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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Smlouva o smlouvě budoucí je institutem s relativně stabilní úpravou a dostatečným 

doktrinálním zpracováním. Aktuálnost tématu však navyšuje nově účinná rekodifikace a 

komparativní zaměření práce. 

 

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Náročnost tématu se odvíjí především od relativní ucelenosti úpravy a dostatečného 

zpracování v teorii. Na druhou stranu je třeba komparovat instituty ze dvou právních řádů 

s odlišnými obecnými přístupy a bez přílišné pramenné opory analyzovat úpravu v novém 

občanském zákoníku. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 

A.  Splnění cíle práce 

Autor si dal za cíl především podat popsat relevantní národní úpravy smlouvy o smlouvě 

budoucí a poukázat na rozdíly v pojímání tohoto institutu v obou právních řádech (str. 10). 

Tento cíl se autorovi v práci podařilo naplnit. 

 

B.  Samostatnost při zpracování tématu 

Při zpracování tématu autor postupoval samostatně a tvůrčím způsobem nakládal s použitými 

prameny. 

 

C.  Logická stavba práce 

Systematika byla vhodně zvolena. Práce v logické souslednosti zkoumá komplexně téma 

práce. 

 

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 

Autor k vypracování textu použil dostatečný počet (českých, anglických a slovenských) 

pramenů. Práce s literaturou včetně způsobu citací odpovídá požadavkům kladeným na 

odborný text, jakým je rigorózní práce, s výjimkou několika citací rozhodnutí soudů nižších 

stupňů bez uvedení zdroje. 



 

 

 

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Autor zdařile zpracoval zvolené téma (historické a obecné základy). Výrazným kladem práce 

je zohlednění odlišného právního prostředí anglického práva, bez něhož nelze řádně uchopit i 

jednotlivé jeho instituty. 

 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je standardní. Text neobsahuje žádné grafy ani tabulky. 

 

G.  Jazyková a stylistická úroveň 

Jazyková a gramatická úroveň textu trpí zvýšeným množstvím dílčích vad (např. „Richard lví 

srdce“ na str. 13, „pacta sund servanta“ na str. 16, „první Československé Republiky“ na str. 

17, „České Republiky“ na str. 44, „Nejvyšší Soud“ na str. 50). Obecně je třeba vytknout 

nesprávné užívání (nadužívání) velkých písmen (viz výše), chybějící interpunkce a zvýšený 

počet překlepů. Osobně bych též zvažoval užívání spíše kratších názvů kapitol (např. str. 20). 

 

4.  Případné další vyjádření k práci: 

 str. 12 (pozn. č. 2) – Skotsko s Anglií vytvářejí unii v roce 1707. V tomto období nelze 

korektně hovořit o království Velké Británie a Severního Irska. Velká Británie vzniká 

právě unií Anglie a Skotska, Irsko se k unii připojuje o necelých 100 let později a 

státoprávně hovořit o Severním Irsku lze až od minulého století. 

 str. 12 (pozn. č. 2) – Dalším reprezentantem smíšené právní kultury není v USA stát 

Mississippi, ale Louisiana. 

 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 Z jakého důvodu zákonodárce „vkládá“ do uzavírané smlouvy o smlouvě budoucí 

klauzuli rebus sic stantibus? V jakém vztahu je tato klauzule k nové úpravě tzv. změny 

okolností v § 1764 a násl. NOZ?  

 Na základě čeho autor dovozuje kogentnost úpravy § 1788 odst. 2 NOZ (str. 21)? 

 Co se rozumí „vyšší flexibilitou kontrahentů“ v kontextu pojednání na str. 29 (úvod 

kapitoly IV.)? 

 

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě: 

V předložené práci autor prokázal hlubší znalosti ze zpracovávané problematiky. Zároveň 

však práce trpí mnoha drobnými vadami, které velmi pravděpodobně budou důsledkem 

nedostatečné kontroly výsledné podoby textu (viz například naprostá nejednotnost v citaci tří 

rozhodnutí Nejvyššího soudu na str. 60) a určité nedůslednosti při vypracování textu (viz část 

4. tohoto posudku). Je proto sporné, zda je předložený text zároveň dokladem o autorově 

schopnosti samostatné tvůrčí činnosti, která si žádá i zvýšenou míru pečlivosti. S určitým 

váháním však práci k obhajobě doporučuji. 

 

V Praze dne 21. 1. 2014 

 

             JUDr. Daniel Patěk, Ph. D. 

              konzultant rigorózní práce 


